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საჯაროსექტორისმხარდაჭერა:
როგორცვლიანბუღალტერთაპროფესიული
ორგანიზაციებიმსოფლიოსუკეთესობისკენ

კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა კრი ზის მა სა ჯა რო სექ ტო რი გან სა კუთ რე ბუ-
ლი გა მოწ  ვე ვე ბის წი ნა შე და ა ყე ნა, ხო ლო კრი ზი სის დას რუ ლე ბას ჯერ ბო ლო არ უჩანს. 
მთელ მსოფ ლი ო ში მრა ვა ლი ქვეყ ნის მთავ რო ბა, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი დან 
დაწყე ბუ ლი ფე დე რა ლუ რი დო ნით დამ თავ რე ბუ ლი, უკ ვე აწყ დე ბა ბი უ ჯე ტე ბის გარ ღ ვე ვის 
პრობ ლე მას, რად გან ვაქ ცი ნა ცი ის თავ და პირ ვე ლი და დე ბი თი ეფექ ტე ბის მი უ ხე და ვად, 
პან დე მია ისევ მძვინ ვა რებს. ბევრს მი აჩ ნი ა, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბი სა და 
ეკო ნო მი კის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და უშუ ა ლოდ მო ქალა ქე ე ბის მხარ და სა ჭე რად ჯერ კი დევ 
აუცი ლე ბე ლია ამა თუ იმ ფორ მით მთავ რო ბის ზე მოქ მე დე ბა, მა გა ლი თად, ფის კა ლუ რი 
მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბა. 

პან დე მი ით შექ მ ნილ სირ თუ ლეს ემა ტე ბა სხვა პრობ ლე მე ბიც, რო გო რი ცაა კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბით გა მოწ ვე უ ლი შე ფერ ხე ბე ბი და სხვა სა ხის სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბი, რომ-
ლე ბიც სა ჭი რო ებს მუდ მივ სა ხელ მ წი ფო ინ ვეს ტი ცი ებს. გარ და ამი სა, ასეთ სა გან გე ბო 
სი ტუ ა ცი ებ ზე სწრა ფი რე ა გი რე ბის აუცი ლებ ლო ბამ  არა ე ფექ ტუ რო ბა გა მო ავ ლი ნა არა 
მხო ლოდ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, არა მედ იმ ქვეყ ნებ შიც კი, რომ ლებ საც, სა ვა რა უ-
დოდ, უფ რო სა ი მე დო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი და ნორ მა ტი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი ბა ზა აქვთ.

რო გორც 2021 წლის ივ ლის ში IFAC-ის Knowledge Gateway-ზე გა მოქ ვეყ ნე ბულ CAPA-ს 
(აზიისა და წყნა რი ოკე ა ნის ბუ ღალ ტერ თა კონ ფე დე რა ცი ა, შემ დ გომ ში CAPA) სტა ტი ა ში 
იყო ნათ ქ ვა მი: „…ჯანმრთელობის, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბის მო საგ ვა-
რებ ლად სა ხელ მ წი ფოს სწრა ფი და ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ჩა რე ვის აუცი ლებ ლო ბამ … 
ეჭ ვ ქ ვეშ და ა ყე ნა მთავ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, მარ თოს რე სურ სე ბი გამ ჭ ვირ ვა ლედ და 
სა თა ნა დო ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის დაც ვით  და ეს  მარ ტო ჩვე ნი პრობ ლე მა არ არის“.

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დ მა ყვე ლას მო უ წო და სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის 
„მოფრთხილებისკენ“, ხო ლო ზო გი ერ თი სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფი მო ითხოვ და ინ ფორ მა-
ცი ის გა საჯა რო ე ბას. სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია „საერთაშორისო 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა“ აუდი ტო რულ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და მა რე გუ ლი რებ ლებს მო უ წო დებს 
რე ა ლუ რი დრო ის მი ხედ ვით მოქ მე დე ბას. ახა ლი არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის 
მო წო დე ბა სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის გაძ ლი ე რე ბი სა და გამ კაც რე ბის კენ, მით 
უფ რო ასეთ დროს, რო დე საც ისევ იჩი ნა თა ვი სა ხელ მ წი ფოს დახ მა რე ბის გა და უ დე ბელ მა 
აუცი ლებ ლო ბამ,  რად გან სის ტე მის ნე ბის მი ე რი ხარ ვე ზი, თუ არ მოგ ვარ დე ბა, შორ ს მი-
მა ვალ და, სა ვა რა უ დოდ, გრძელ ვა დი ან სო ცი ა ლურ შე დე გებს მო უ ტანს სა ზო გა დო ე ბას.

საჯაროსექტორისმართვა

CAPA დი დი ხა ნია მხარს უჭერს სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სე ბის მა ღალ ხა რის ხი ა ნი მარ თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას. ამ გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ელე მენ ტის ხაზ გა სას მე ლად, რო მე-
ლიც CAPA-ს მი სი ის ნა წი ლი ა, ჩვე ნი ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ინი ცი ა ტი ვა ბო ლო ათ წ ლე უ ლის 
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გან მავ ლო ბა ში იყო ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში სა ჯა რო სექ ტორ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მარ თ ვის გან ვი თა რე ბა ზე   ფო კუ სი რე ბა. 

ამის სა ფუძ ვე ლია იმის აღი ა რე ბა, რომ ჩვენ, რო გორც პრო ფე სი ას, სა ჭი რო ცვლი ლე ბე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით, შეგ ვიძ ლია გავ ლე ნა მო ვახ დი ნოთ და ხე ლი შე ვუწყოთ სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბის მარ თ ვის ძლი ერ ოპ ტი მი ზა ცი ას. უკა ნა რი გებ ში დგო მა არ ჩე ვა ნი არ არის.

CAPA-მ 2019 წელს გა მო აქ ვეყ ნა დო კუ მენ ტი „ბუღალტერთა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბი - ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა სა ჯა რო სექ ტორ თან“, სა დაც გან ხი ლუ ლი იყო სა ჯა რო სექ ტორ თან 
ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ამ ჟა მინ დე ლი ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის ხა სი ა თი 
და მას შ ტა ბი და CAPA მო უ წო დებ და მათ ჩარ თუ ლო ბის დო ნის შემ დ გო მი ზრდის კენ. 
დო კუ მენ ტ ში აღ ნიშ ნუ ლი იყო: მარ თა ლი ა, პრობ ლე მე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის გაც ნო ბი-
ე რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ გა უმ ჯო ბესე ბი სა და წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად სა ჭი როა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და მოქ მე დე ბა.

შე სა ბა მი სად, 2021 წლის ივ ნის ში CAPA-მ გა მო აქ ვეყ ნა ახა ლი დო კუ მენ ტი: „ბუღალტერთა 
პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი - საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბა სა ჯა რო სექ ტორ ში”, სა დაც 
აღ წე რი ლი იყო ის აქ ტი ვო ბე ბი და მა თი მას შ ტა ბი, რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბა ბუ ღალ-
ტერ თა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შე უძ ლი ათ ,,მიწოდების შექ მ ნის”, ,,მოთხოვნის 
ზრდის”, ,,შესაძლებლობების შექ მ ნი სა” და „უნარების გან ვი თა რე ბის / კ ვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის“ ხელ შეწყო ბის მიზ ნით.

მაგალითებიპრაქტიკიდან

ისე თი აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რომ ლე ბიც ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ულ ორ გა-
ნი ზაცი ებს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, ჩა ერ თონ სა ჯა რო სექ ტორ ში, მათ შო რის, მო ი ზი დონ 
ახა ლი წევ რე ბი, რომ ლებ საც სურთ სა ჯა რო სექ ტორ ში მუ შა ო ბა ან  და ეხ მა რონ იმ ბუ-
ღალ ტ რებს,  რომ ლე ბიც  უკ ვე მუ შა ო ბენ სა ჯა რო სექ ტორ ში, მო ითხოვს ძა ლის ხ მე ვას 
და ინ ვეს ტი ცი ებს. ზო გი ერ თი აქ ტი ვო ბა სხვა ზე მეტ ძა ლის ხ მე ვას სა ჭი რო ებს და CAPA-მ 
ამ დი ნა მი კის გა მოკ ვ ლე ვა წარ მო ად გი ნა 2021 წლის ივ ნი სის პუბ ლი კა ცი ა ში, რო მე ლიც 
მო ი ცავს 16 ქვეყ ნის და ახ ლო ე ბით 22 ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის თით ქ მის 90 მა გა ლითს.

გარ და ამი სა, CAPA ამ ზა დებს მთელ რი გი პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თე ბის თე მა ტურ გა მოკ ვ-
ლე ვას, სა დაც უფ რო დე ტა ლუ რად არის გან ხი ლუ ლი უამ რა ვი უაღ რე სად სტრა ტე გი უ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბის ინი ცი ა ტი ვა. აღ ნიშ ნულ კვლე ვა ში გან ხი ლუ ლია არა მხო ლოდ ის იდე-
ე ბი, რო მელ თა რე ა ლი ზე ბაც  ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შე უძ ლი ათ, 
არა მედ ის ფაქ ტო რე ბიც, რომ ლე ბიც ხელს უწყობს მათ წარ მა ტე ბას, ასე ვე მო ცე მუ ლია 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რჩე ვე ბი ბუ ღალ ტერ თა სხვა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ების თ ვის, რომ-
ლებ საც მო ე სურ ვე ბათ ამ საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თ ვა. ბო ლოს აღ წე რი ლია  ამ გ ვა რი ქმე დე ბის 
უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზაცი ე ბი სა 
და შე სა ბა მი სი ქვეყ ნე ბის თ ვის.

მე-3 მა გა ლი თი: კა ნა დის  მა გა ლი თი ყვე ლა ზე ახა ლია და ახ ლა ხან გა მოქ ვეყ ნ და. კა ნა-
დის ნა ფიც პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა ორ გა ნი ზა ცი ის (CPA Canada) მი ერ ერ თ -ერთ 
წევ რ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი გვიჩ ვე ნებს, თუ რო გორ 
შე ი მუ შა ვა კა ნა დის  ბუ ღალ ტერ თა ეროვ ნულ მა პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ სა ჯა რო 
სექ ტო რის თ ვის სერ ტი ფი ცი რე ბის ორი პროგ რა მა: სა ჯა რო სექ ტო რის სერ ტი ფი კა ტი და 
ფი ნან სე ბი სა და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სფე როს უმაღ ლე სი რან გის ხელ მ ძღ ვა ნელ-
თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის პროგ რა მა. ეს პროგ რა მე ბი ხელს უწყობს „უნარების 
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გან ვი თა რე ბა სა და სრულ ყო ფას“ და კარ გად „გაწვრთნილი“, მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი 
ფი ნან სის ტ თა კად რე ბის „რესურსის“/„მიწოდების“ შექ მ ნას, რა თა კა ნა დის სხვა დას ხ-
ვა დო ნის მთავ რო ბებ მა უფ რო უკეთ შეძ ლონ სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის სფე რო ში 
და სა ხუ ლი გეგ მე ბის შეს რუ ლე ბა.

მთავ რო ბას თან არ სე ბუ ლი ნი ჭი ე რი სპე ცი ა ლის ტე ბის სა კად რო რე ზერ ვი მი სი ერ თ - 
ერ თი უდი დე სი აქ ტი ვი ა. თა ნა მედ რო ვე ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის სა ჭი რო, სა თა ნა დო დო-
ნი სა და ტი პის უნა რე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად  არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახა ლი 
ნი ჭი ე რი კად რე ბის მო ზიდ ვი სა და შე ნარ  ჩუ ნე ბის აუცი ლებ ლო ბა. CPA კა ნა დის სა ჯა რო 
სექ ტო რის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი ორი ვე ზე მო აღ ნიშ ნულ მი მარ თუ ლე ბას 
მო ი ცავს - უნარ - ჩ ვე ვე ბის ათ ვი სე ბა, კად რე ბის გა დამ ზა დე ბა და კვა ლიფი კა ცი ის ამაღ-
ლე ბა, სა ჭი რო ე ბი სა მებრ.

მე-2 მა გა ლი თი: მა ლა ი ზი ის  მა გა ლი თი  გვიჩ ვე ნებს, თუ რო გორ თა ნამ შ რომ ლობ და 
მა ლა ი ზი ის ბუ ღალ ტერ თა ინ ს ტი ტუ ტი მთავ რო ბას თან, სა ჯა რო სექ ტორ ში და რიცხ ვის 
მე თო დის და ნერ გ ვის სა კითხებ ში და ამით რო გორ გა აძ ლი ე რა ამ სექ ტორ ში მო მუ შა ვე 
ბუ ღალ ტერ თა ჯგუ ფი.

და რიცხ ვის მე თო დის და ნერ გ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მარ ტი ვად არ აღიქ მე ბა არ ცერთ 
ქვე ყა ნა ში. ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ი სა და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს 
სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რის ფი ნან სე ბი სა და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის ნა ფი ცი ინ ს ტი ტუ ტის 
(CIPFA) 2021 წლის ან გა რი ში დან ,,საჯარო სექ ტო რის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 
სა ერ თა შო რი სო ინ დექ სი“  ვი ცით, რომ 2020 წელს და რიცხ ვის მე თო დით აღ რიცხ ვას იყე-
ნებ დ ნენ იურის დიქ ცი ე ბის 30%-ში. მიმ დი ნა რე პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
2025 წლის თ ვის 50%-მდე, ხო ლო 2030 წლის თ ვის 73%-მდე გა იზ რ დე ბა.

მარ თა ლი ა, ინ დექ სი დან ჩანს მომ დევ ნო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში სა კა სო მე თო დით აღ-
რიცხ ვი დან და რიცხ ვის მე თოდ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დას ვ ლის  პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ა, 
მაგ რამ ამ კუთხით მა ინც ჯერ კი დევ ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი. ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს შე უძ ლი ათ ამ რე ფორ მის მხარ და ჭე რა და მას ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა, 
მაგ რამ ისი ნი მზად უნ და იყ ვ ნენ ასე ვე მხარ და ჭე რის აღ მო სა ჩე ნად იმ შემ თხ ვე ვა შიც, 
რო დე საც ამ გ ვა რი სის ტე მე ბის და ნერ გ ვი სა და მარ თ ვის დროს გაჩ ნ დე ბა ფი ნან სე ბის 
სფე როს მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი ურ სპე ცი ა ლის ტებ ზე მოთხოვ ნა.

1-ლი მა გა ლი თი: ინ დო ე თის მა გა ლით ში აღ წე რი ლია CAPA-ს ორი წევ რის, ინ დო ე თის 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერ თა ინ ს ტი ტუ ტი სა და მმარ თ ვე ლო ბი თი აღ რიცხ ვის ბუ ღალ-
ტერ თა ინ ს ტი ტუ ტის მო ნა წი ლე ო ბა ინ დო ე თის რკი ნიგ ზის ერ თ -ერთ მსხვილ პრო ექ ტ ში, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო:

• რო გორც ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის და რიცხ ვის მე თოდ ზე გა დას ვ ლა ზე, ისე 

• და ნა ხარ ჯე ბის აღ რიცხ ვის მი სი სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი-
სა ღე ბად ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის უკე თე სი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის მიზ ნით.

ინ დო ე თის რკი ნიგ ზა უზარ მა ზა რი სატ რან ს პორ ტო ქსე ლი და ორ გა ნი ზა ციაა და სხვა 
სუ ბი ექ ტე ბი მის კვალს მიჰ ყ ვე ბი ან ინ დო ე თის სა ჯა რო სექ ტო რის უფ რო ფარ თო მას შ ტა-
ბი ა ნი რე ფორ მე ბის ფარ გ ლებ ში. ამ თავ და პირ ვე ლი პრო ექ ტის მეშ ვე ო ბით ბუ ღალ ტერ თა 
პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა შეძ ლეს,  მოკ ლე ვა დი ა ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბი მი ე ცათ 
თა ვი ან თი წევ რე ბის თ ვის პრო ექ ტის თ ვის დახ მა რე ბის აღ მო სა ჩე ნად, კონ სულ ტა ცი ე-
ბი სა და სხვა ტი პის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვით. ხე ლი სუფ  ლე ბის თვალ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
ამაღ ლ და ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე პუ ტა ცი ა.
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გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, ისეთ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რო გო რი ცაა ინ დო ე თის რკი ნიგ ზა, 
დას ჭირ  დე ბათ მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლი ფი ნან სე ბის სფე რო ში, ასე ვე აუდი-
ტორე ბიც და შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ ბუ ღალ ტ რის პრო ფე სი ის თ ვის გა მოჩ ნ დეს ახა ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი რთულ და სწრა ფად ცვა ლე ბად გა რე მო ში სხვა ტი პის სა კონ სულ ტა-
ციო და მმარ თ ვე ლო ბი თი ფუნ ქ ცი ე ბის შე სას რულებ ლად, რომ ლე ბიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
იქ ნე ბა ეფექ ტი ა ნო ბა სა და პრო დუქ ტი უ ლო ბა ზე.

ბუღალტერთაპროფესიულორგანიზაციებსშეუძლიათმსოფლიოს
შეცვლაუკეთესობისკენ

თუ კი არ სე ბობს ისე თი რამ, რაც პან დე მი ამ და სხვა შე ფერ ხე ბებ მა გვას წავ ლა ბო ლო 
ორი წლის გან მავ ლო ბა ში,  ეს, პირ ველ რიგ ში, არის იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ შე საძ-
ლოა კრი ზი სე ბი კი დევ გან მე ორ დეს ან თა ვი იჩი ნოს სხვა ფორ მე ბით. სა ჯა რო სექ ტო რი 
კვლა ვაც იქ ნე ბა ზე წო ლის ქვეშ,  ამ კრი ზი სებ ზე უშუ ა ლო რე ა გი რე ბის  ან  მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი პრობ ლე მე ბის  გა დაჭ რის სა ჭირო ე ბის გა მო. აშ კა რა გახ და, რომ სა ჯა რო სექ ტო რის 
სტრუქ ტუ რებ ში ან / და სის ტე მებ ში არ სე ბუ ლი ფუნ და მენ ტუ რი სი სუს ტე ე ბი/ ხარ ვე ზე ბი 
სას წ რა ფოდ უნ და მოგ ვარ დეს, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი კვლავ იჩენს თავს.

სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი და აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ ბევრ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს თან 
„პარტნიორობას“ არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს უკე თე სი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად და 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე აშ კა რა „პარტნიორული“ რო ლი, რომ ლის შეს რუ ლე ბა პრო ფე სი ას 
კარ გად შე უძ ლი ა, არის მხარ და ჭე რი სა და დახ მა რე ბის გაგ რ ძე ლე ბა სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
მა ღალ დო ნე ზე მარ თ ვის შემ დ გო მი სრულ ყო ფის მიზ ნით.

ვერც გან ვი თა რე ბა დი და ვერც გან ვი თა რე ბუ ლი იურის დიქ ცი ე ბის ბუ ღალ ტერ თა პრო-
ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  ვერ უგუ ლე ბელ ყო ფენ თა ვი ანთ როლს ამ საქ მე ში. ამი ტომ 
მათ მა გა ლი თი უნ და აიღონ CAPA-ის მი ერ გა მოკ ვ ლე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი დან, ასე ვე 
ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა ზი ა რე ბუ ლი პრაქ ტი კუ ლი გა მოც-
დი ლე ბი სა და ცოდ ნის შე სა ხებ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პუბ ლი კა ცი ე ბი დან და სე რი ო ზუ ლად 
იმ ს ჯე ლონ იმის თა ო ბა ზე, კი დევ რა ნა ბი ჯე ბი უნ და გა და იდ გას შემ დ გომ ში სა ჯა რო სექ-
ტო რის მხარ და სა ჭე რად თა ვი ანთ ქვეყ ნებ ში. 

ბრა ი ან ბლა დი 
2021 წლის 18 ოქ ტომ ბე რი IFAC
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

ACCA-სსაერთაშორისო/ინგლისურიპროგრამის
2021წლისსექტემბრისგამოცდისშედეგები

კოვიდ-19-ის გამო მიმდინარე შეფერხების მიუხედავად, 93,600-ზე მეტი სტუდენტი გავიდა 
2021 წლის ACCA-ს საერთაშორისო/ინგლისური პროგრამის სექტემბრის გამოცდაზე. 
სულ 3222-მა სტუდენტმა დაასრულა ყველა გამოცდა და გახდა ACCA-ის წევრი.

როგორც ალან ჰეტფილდმა, ACCA-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა, შინაარსის, 
ხარისხისა და ინოვაციის დარგში, განაცხადა: ,,ACCA კმაყოფილია ამ ბოლო 
გამოცდის შედეგებით. გლობალურად, 2021 წლის სექტემბრის  სესიაზე სტუდენტების 
99.9%-ზე მეტმა ჩააბარა კომპიუტერზე დაფუძნებული გამოცდები.  დისტანციურად 
კონტროლირებადი კომპიუტერზე დაფუძნებული გამოცდები ამჟამად ხელმისაწვდომია 
სტუდენტებისთვის შერჩეულ ადგილებში, სადაც ცენტრში დაფუძნებული გამოცდების 
სესიები შეფერხებულია. სტუდენტებს შეუძლიათ გამოცდების ჩაბარება მხოლოდ ისეთ 
ცენტრებში, სადაც ეს უსაფრთხო და მიზანშეწონილია,”.

ალან ჰეტფილდის თქმით: „სტუდენტებს ეხმარებიან რამდენიმე გზით, მათ შორის, 
ვებინარებსა და პოდკასტებზე წვდომით ექსპერტ მასწავლებლებთან ერთად, რომლებიც 
ხაზს უსვამენ მნიშვნელოვან საგამოცდო ტექნიკას და წარმატების მიღწევისათვის 
რჩევებს. ჩვენ ვხედავთ გაუმჯობესებას იმ სტუდენტებში, რომლებიც ესწრებიან 
ACCA-ს დამტკიცებულ სასწავლო პროვაიდერებს, ACCA-ს მრავალ დამხმარე 
ონლაინ რესურსებთან ერთად. ამ გაურკვეველ დროში ჩვენ გვჯერა, რომ ინოვაციური 
განვითარება და მხარდაჭერა დაეხმარება სტუდენტებს ACCA-ს გზაზე წინსვლაში, 
გახდნენ პროფესიონალურად კვალიფიციური ბუღალტრები“.

ინდივიდუალური გამოცდის ჩაბარების პროცენტული მონაცემები მსოფლიოს მასშტაბით.

გამოყენებითიცოდნა

ბიზნესი და ტექნოლოგია (ბტ) 83%

მმართველობითი აღრიცხვა (მა) 66%

ფინანსური აღრიცხვა  (ფა) 70%

გამოყენებითიუნარები

კორპორატიული და ბიზნეს სამართალი (სმ) 85%

საქმიანობის შედეგების მართვა (სშმ) 37%

საგადასახადო დაბეგვრა  (სდ) 52%
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ფინანსური ანგარიშგება  (ფან) 48%

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება  (ამმ) 39%

ფინანსური მართვა  (ფმ) 52%

სტრატეგიულიპროფესიონალი–სავალდებულო

სტრატეგიული ბიზნეს ლიდერი  (სბლ) 51%

საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება  (სსა) 48%

სტრატეგიული პროფესიონალი – შერჩევითი

უმაღლესი ფინანსური მართვა   (უფმ) 37%

საქმიანობის შედეგების უმაღლესი მართვა  (სშუმ) 30%

უმაღლესი საგადასახადო დაბეგვრა  (უსდ) 36%

უმაღლესი აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება  (უამმ) 34%

უმაღლესიდონისაუდიტისადა
მარწმუნებელიმომსახურებისმოდული

გამოცდისჩაბარებისტექნიკა

გა ი გეთ, რას ითხოვს თქვენ გან უმაღ ლე სი დო ნის აუდი ტი სა და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ-
სა ხუ რე ბის  მო დუ ლის  გა მოც დის შემ ფა სე ბე ლი

შე სა ვა ლი

მე ვარ სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რი, რო მე ლიც შე ა ფა სებს უმაღ ლე სი დო ნის აუდი ტი სა 
და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის მო დუ ლის გა მოც დის შე დე გებს. ეს სტა ტია იმის თ ვი-
საა გან კუთ ვ ნი ლი, რომ თქვენ, კან დი და ტებს, გა გაც ნოთ ჩე მი მო საზ რე ბე ბი გა მოც დის 
მოთხოვ ნებ თან და კავ ში რე ბით, რა თა უკეთ გა ი გოთ, რას უყუ რებს, რას ით ვა ლის წი ნებს 
შემ ფა სე ბე ლი უმაღ ლე სი დო ნის აუდი ტი სა და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის მო დუ ლის 
სა გა მოც დო ნა წე რე ბის შე ფა სე ბი სას. 

რო გორ აზ როვ ნებს შემ ფა სე ბე ლი - იმის ცოდ ნა, რომ ჩვენ შემ ფა სებ ლე ბი გავ დი ვართ 
ტრე ნინგს და გვას წავ ლი ან იმის ძებ ნას, რას უნ და მი ვა კუთ ვ ნოთ ქუ ლე ბი და რას და 
რის გა მო არ უნ და მი ვა კუთ ვ ნოთ - და გეხ მა რე ბათ თქვე ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ ლად 
გა მოვ ლე ნა ში და აუცი ლე ბე ლი ქუ ლე ბის მი ღე ბა ში. გარ და ამი სა, ეს და გეხ მა რე ბათ 
ისე თი სა კითხე ბის / მო საზ რე ბე ბის / კო მენ ტა რე ბის გან საზღ ვ რა ში, რის თ ვი საც ქუ ლებს 
მი ი ღებთ და, მა შა სა და მე, თქვენ თვი თონ უკეთ შე ა ფა სებთ თქვენს პა სუ ხებს, რო დე საც 
ემ ზა დე ბით გა მოც დის თ ვის და ვარ ჯი შობთ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მა ში. 

ამ სტა ტი ა ში გან სა ხილ ვე ლად გა მო ვი ყე ნებთ კან დი და ტე ბის ორი კა ტე გო რი ის პა სუ ხებს, 
რომ ლე ბიც შერ ჩე უ ლია 2018 წლის მარ ტი სა და 2018 წლის ივ ნი სის სა გა მოც დო მა სა-
ლი დან. სტა ტი ის წა კითხ ვი სას აუცი ლებ ლად უნ და გა ეც ნოთ 1-ელ და ნართს, რო მე ლიც 
მო ცე მუ ლია სტა ტი ის ბო ლოს.
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მე-3 კითხ ვა
მე სა მე კითხ ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია მო თხოვ ნის 
ძა ლი ან ტი პუ რი სტი ლი, კერ ძოდ „შეაფასეთ... 
სა კითხე ბი და მა თი გავ ლე ნა“. აქ ყუ რადღე ბა 
გა მახ ვი ლე ბუ ლია ხა რის ხის კონ ტ როლ ზე, 
მაგ რამ სხვა კითხ ვა ში შე იძ ლე ბა აქ ცენ ტი 
გა და ტა ნი ლი იყოს ეთი კის და სხვა პრო ფე სი-
ულ სა კითხებ ზე. თქვენ გთხო ვენ და მა ტე ბი თი 
ქმე დე ბე ბი სა და ასე ვე იმ სა კითხე ბის გან საზღ-
ვ რას, რო მელ თა შე სა ხე ბაც უნ და აც ნო ბოთ 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას და მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე 
პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს. სა გა მოც დო კო მი სი ის 
წევ რებ მა ხა ზი გა უს ვეს იმას, რომ პრო ფე-
სი უ ლი და ეთი კუ რი სა კითხე ბი, მათ შო რის 
ხა რის ხის კონ ტ როლ თან და კავ ში რე ბულ, 
უმაღ ლე სი დო ნის აუდი ტი სა და მარ წ მუ ნე-
ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის  მო დუ ლის სას წავ ლო 
პროგ რა მის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და 
მთა ვა რი ნა წი ლია და ამ სა კითხე ბის ცოდ-
ნას რე გუ ლარუ ლად ამოწ მებს გა მომ ც დე ლი 
გა მოც და ზე. 

მოთხოვ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბი 

ქუ ლე ბი გა ნა წი ლე ბუ ლი იყო 4 სხვა დას ხ ვა 
სა კითხ ზე:

(i) ნა წი ლის 4 ქუ ლა ეხე ბო და სა ვაჭ რო  ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის აუდი ტის შე სა ხებ გა მო ტა ნილ 
დას კ ვ ნას.

(ii) ნა წი ლის 6 ქუ ლა ეხე ბო და მცი რე სა ლა როს 
ოპე რა ცი ე ბის მი მო ხილ  ვი სას გა მოვ ლე ნილ 
პრობ ლე მებს..

(iii) ნა წი ლის 6 ქუ ლა ეხე ბო და ამო ნა გებ თან 
და კავ ში რე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი დრო ში გა მიჯ ვ-
ნის ტეს ტი რე ბის შე დე გებს.

(iv) ნა წი ლის 4 ქუ ლა ეხე ბო და დამ კ ვე თის 
მოთხოვ ნას იმის შე სა ხებ, რომ აუდი ტო რის 
ასის ტენ ტი დახ მა რე ბო და კომ პა ნი ას სა გა და-
სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის გა მოთ ვ ლა ში.

ამ ტი პის მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში, რო გორც 
წე სი, თი თო ე უ ლი სა კითხის / გავ ლე ნის შე-
ფა სე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლია მაქ სი მუმ 1,5 
ქუ ლამ დე და თი თო ქუ ლა - თი თო სა კითხის-
თ ვის, რომ ლის შე სა ხე ბაც უნ და ეც ნო ბოს 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას და მეთ ვა ლ ყუ რე ო ბა ზე 
პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს. რო გორც შე ფა სე ბის 
სქე მი დან ვხე დავთ, ქუ ლე ბის დი დი ნა წი ლი 
გან კუთ ვ ნი ლია სცე ნარ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კითხე ბის / პა სუ ხე ბის თ ვის. 

ამ გ ვა რი მოთხოვ ნე ბის მი ხედ ვით მომ ზა დე-
ბულ კარგ პა სუხ ში გა მოვ ლე ნი ლი უნ და იყოს 
ხა რის ხის კონ ტ როლ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი, ახ ს ნი ლი უნ და იყოს მა თი გავ-
ლე ნა აუდი ტის დას რუ ლე ბა ზე და გან საზღ ვ-
რუ ლი /აღ წე რი ლი უნ და იყოს და მა ტე ბი თი 
ზო მე ბი, რომ ლე ბიც ფირ მამ უნ და გა ა ტა როს. 
აქ ვე უნ და იყოს ახ ს ნი ლი, რო მე ლი სა კითხე-
ბის შე სა ხებ უნ და ეც ნო ბოს, რა ტომ და ვის. 

თუ და აკ ვირ დე ბით პა სუ ხებს, რომ ლებ საც ამ 
სტა ტი ა ში ქუ ლე ბი აქვს მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, მიხ ვ-
დე ბით, რომ ამ გ ვარ კითხ ვებ ზე ქუ ლის მი ღე ბა 
შე უძ ლე ბე ლია მხო ლოდ თე ო რი ა ში ნას წავ ლი 
სა კითხე ბის ჩა მოთ ვ ლით, პირ და პირ გა მე-
ო რე ბით. თუმ ცა ღა, ეს ცოდ ნა გჭირ  დე ბათ, 
მაგ რამ აუცი ლებ ლად უნ და მი უ სა და გოთ 
სცე ნარ ში აღ წე რილ სი ტუ ა ცი ებს. 

შე ა ფა სეთ ხა რის ხის კონ ტ როლ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და მა-
თი გავ ლე ნა აუდი ტის დას რუ ლე ბა ზე, 
მათ შო რის გან საზღ ვ რეთ, რა და მა ტე-
ბი თი ზო მე ბი უნ და გა ა ტა როს თქვენ მა 
აუდი ტო რულ მა ფირ მამ.  პა სუხ ში უნ და 
გა ით ვა ლის წი ნოთ ის სა კითხე ბი, რო-
მელ თა შე სა ხე ბაც ინ ფორ მა ცია უნ და 
მი ა წო დოთ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას და 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ 
პი რებს Davis Co-ს აუდიტ თან და კავ-
ში რე ბით.                                  

20 ქუ ლა                                                             

პროფესიული და ეთი - 
კური საკითხები, მათ 
შორის ხარისხის კონტ- 
როლი სასწავლო 
პროგრამის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი და 
მთავარი ნაწილია.

ქულების დიდი ნაწილი 
განკუთვნილია 
უშუალოდ სცენართან  
დაკავშირებული 
პასუხებისთვის.
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ქულები შენიშვნა

მე-3 კითხვა - 1-ლი კანდიდატის პასუხი

(i)

აუდიტის გუნდის დასკვნა იმის თაობაზე, რომ შესყიდვებთან 
დაკავშირებული კონტროლის პროცედურები საკმარისი არ არის და 
აუცილებელია დამატებითი აუდიტორული პროცედეურების ჩატარება.

1  შენიშვნა 1

ვინაიდან შესყიდვების შეკვეთებს არ ამტკიცებს შესყიდვების მენეჯერი, 
კონტროლის ეს პროცედურა არ მუშაობს ისე ეფექტურად, როგორც 
ჩაფიქრებული იყო. 

½½  შენიშვნა 2

მაშასადამე,  აუდიტის გუნდი ვერ დაეყრდნობა კონტროლის ტესტებს. 
ძირითადი ტესტირების მასშტაბი უნდა გაფართოვდეს. 1  შენიშვნა 3

ჩვენ შეგვიძლია კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება შესყიდვების 
შეკვეთებისგან შერჩევითი ერთობლიობის შესარჩევად, უფრო დე-
ტალური შემოწმებისთვის, რათა მოვიპოვოთ  საკმარისი აუდიტორული 
მტკიცებულებები.

0  შენიშვნა 4

შესყიდვების მენეჯერი არ ამტკიცებს შესყიდვების შეკვეთას. ხომ არ 
არსებობს რაიმე ნიშნები თაღლითობის, ან შესყიდვების მენეჯერისა 
და იმ თანამშრომელთა შეთქმულების, რომლებმაც გააფორმეს 
შესყიდვების შეკვეთები ან თანამშრომელთა თაღლითობის იმ დროს, 
როდესაც შესყიდვების მენეჯერი შვებულებაში იყო?

0  შენიშვნა 5

ელემენტების ძირითადი პროცედურების ჩატარების შედეგად დასკვნის 
გამოტანის შემდეგ აუდიტის გუნდმა უნდა აცნობოს მეთვალყურეობაზე 
პასუხისმგებელ პირებს იმ შეხვედრაზე, სადაც განიხილავენ შესყიდ-
ვების დამტკიცებასთან დაკავშირებულ ნაკლოვანებებს, დამტკიცების 
პროცედურის უგულებელყოფის მნიშვნელობას და რეკომენდაციას.

1  შენიშვნა 6

სულ – ნაწილი (i):

3½½/4
(ii)
ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი არ სე ბობს აუდი ტო რის ასის ტენ ტ სა და მცი რე სა-
ლა როს  მო ლა რეს შო რის, ვი ნა ი დან მო ლა რე აუდი ტის ასის ტენ ტის ძმა ა. 0  შენიშვნა 7

არ სე ბი თო ბის მი უ ხე და ვად, აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტებ ში, სა დაც 
ასა ხუ ლია მი მო ხილ ვის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ფაქ ტე ბი, უნ და აისა-
ხოს $175  ტაქ სით მგზავ  რო ბი სა და სხვა არა კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბით 
მგზავ რო ბის თ ვის გა დახ დი ლი თან ხა.

½½  შენიშვნა 8

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გა ფარ თოვ დეს ძი რი თა დი ტეს ტი, რო მე ლიც 
ტარ დე ბა მცი რე სა ლა როს ხარ ჯე ბის პირ ვე ლად დო კუ მენ ტებ ზე. შერ ჩე-
ვი თი ერ თობ ლი ო ბის მო ცუ ლო ბა უნ და გა ი ზარ დოს, ვი ნა ი დან არ სე ბობს 
თაღ ლი თო ბი სა და ხარ ჯის უკა ნო ნოდ მით ვი სე ბის ნიშ ნე ბი.

0  შენიშვნა 9

უნ და ჩა ტარ დეს შემ დე გი და მა ტე ბი თი აუდი ტო რუ ლი პრო ცე დუ რე ბი:
- მცი რე სა ლა როს წიგ ნის მო პო ვე ბა 2017 წლის 30 ნო ემ ბ რის მდგო-
მა რე ო ბით.
-  იმის შე მოწ მე ბა, მცი რე სა ლა როს თან ხებს ით ვ ლი ან თუ არა თვის 
ბო ლოს, დო კუ მენტს ხელს აწერს თუ არა მცი რე სა ლა როს მო ლა რე და 
იხი ლავს და ამ ტ კი ცებს თუ არა მას ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რი.
- მცი რე  სა ლა როს წიგ ნ ში ნაჩ ვე ნე ბი სა ბო ლოო ნაშ თის შე ჯე რე ბა 
ფაქ ტობ რივ ნაშ თ თან.
- ხარ ჯე ბის ტი პე ბის შე სა ხებ მცი რე სა ლა როს წიგ ნ ში ასა ხუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ის შე მოწ მე ბა, თუ აუდი ტო რი აღ მო ა ჩენს რა ი მე უჩ ვე უ ლო 
ოპე რა ცი ას.

0  შენიშვნა 10

2018 წ. მარტი/ივნისის გამოცდის პასუხების შეფასება
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სა კითხი,  რომ ლის შე სა ხე ბაც უნ და ეც ნო ბოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას და 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს: 0  შენიშვნა 11

-  უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს მცი რე სა ლა როს თან და კავ ში რე ბუ ლი კონ ტ-
რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი. ½½  შენიშვნა 12

ყო ველ დღე უნ და ხდე ბო დეს საქ ვე ან გა რი შო (მცირე სა ლა როს) თან-
ხე ბის მო ნა ცე მე ბის გა ნახ ლე ბა სა ლა როს წიგ ნ ში, ფუ ლის დათ ვ ლა და 
შე დე გე ბის დამ ტ კი ცე ბა ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რის მი ერ.

0  შენიშვნა 13

სულ – ნაწილი (ii):

1/6
(iii)
არ სე ბობს დრო ში გა მიჯ ვ ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა, რაც იმა ზე 
მი უ თი თებს, რომ ამო ნა გე ბი არას წორ პე რი ოდ ში აღი არ და. ½½  შენიშვნა 14

ტეს ტი რე ბის შე დე გის მი ხედ ვით ეს არ არის საკ მა რი სი აუდი ტო რუ ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბის თ ვის. ½½  შენიშვნა 15

შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბის მო ცუ ლო ბა უნ და გა ი ზარ დოს სა ქონ ლის 
გა სავ ლის ზედ დე ბუ ლე ბით და მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის 2017 წლის 30 
ნო ემ ბ რის წინ და შემ დეგ გა მო წე რი ლი ან გა რიშ - ფაქ ტუ რე ბით.

1  შენიშვნა 16

ჩვენ უნ და მო ვი პო ვოთ $17,880-ის ღი რე ბუ ლე ბის მთლი ა ნი გა ყიდ ვე ბის  
შე მად გე ნე ლი ელე მენ ტე ბის  შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა, რა თა და ვად გი ნოთ 
ან გა რიშ - ფაქ ტუ რის ნო მე რი, სა ქონ ლის გა სავ ლის  ზედ დე ბუ ლე ბი და 
და ვა დას ტუ როთ, რომ დრო ში გა მიჯ ვ ნა  სწო რად გან ხორ ცი ელ და და  
ამო ნა გე ბი სწო რად არის აღ რიცხუ ლი.

0  შენიშვნა 17

სულ – ნაწილი (iii):

2/6
(iv)
2017 წ. 30 ნოემბერს დასრულებული წლისთვის გადასახადის გამოთვლა 
ფინანსური დირექტორის პასუხისმგებლობაა. ½½  შენიშვნა 18

მან არ უნდა სთხოვოს აუდიტორის ასისტენტს კომპანიის საგადასახადო 
ვალდებულებების გამოთვლა. 0  შენიშვნა 19

თუ აუდიტორის ასისტენტი დაეთანხმება ამ თხოვნას, შეიქმნება პირადი 
ანგარების საფრთხე, ვინაიდან აუდიტორის ასისტენტი საკუთარ 
სამუშაოს განიხილავს და არ მოუნდება რაიმე შეცდომის ან ხარვეზის 
გამოვლენა გადასახადის გამოთვლების სამუშაო დოკუმენტში.

1  შენიშვნა 20

სულ – ნაწილი (iv):

1½½/4 სულ
მე-3 

კითხვა

8/20
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1-ლი შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ხა რის ხის კონ ტ როლ-
თან და კავ ში რე ბით აუდი ტის გუნ დის მი ერ 
გა მო ტა ნი ლი დას კ ვ ნის შე ფა სე ბი სა და და-
მა ტე ბი თი ქმე დე ბის სა ჭი რო ე ბის  (გავლენის) 
გან საზღ ვ რის თ ვის.

მე-2 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი ე კუთ ვ ნე ბა იმის ახ ს ნა ზე, რას ნიშ ნავს 
მი მო ხილ ვის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ფაქ ტი.

მე-3 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია კან დი და ტის მი ერ 
გა მო ტა ნი ლი დას კ ვ ნის თ ვის და შემ დ გო მი 
ქმე დე ბის გან საზღ ვ რის თ ვის.

მე-4 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, ვი ნა ი დან ეს 
არ არის შე სა ფე რი სი „დამატებითი ქმე დე ბა“, 
რად გან სცე ნარ ში ნათ ლად არის მი თი თე ბუ-
ლი, რომ აუდი ტი „სადაცაა დას რულ დე ბა“.

მე-5 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან ეს 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სცე ნარს, სა დაც აშ კა რა დაა 
ნათ ქ ვა მი, რომ „ეს  იყო ლე გი ტი მუ რი შეს-
ყიდ ვე ბი“.

მე-6 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია კონ კ რე ტუ ლი ინ ფორ-
მა ცი ის გან საზღ ვ რის  თ ვის, რომ ლის შე სა ხე ბაც 
უნ და ეც ნო ბოს მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის-
მ გე ბელ პი რებს.

მე-7 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან ეს ის 
არ არის, რა საც აღ ნიშ ნავს „ინტერესთა კონ-
ფ ლიქ ტი“ და პა სუხ ში  მი თი თე ბუ ლი არ არის 
ფა მი ლი ა რუ ლი ურ თი ერ თო ბის საფ რ თხე.

მე-8 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის აღ ნიშ ვ ნა ზე, 
რომ დო კუ მენ ტა ცი ა ში უნ და აისა ხოს გა მოვ-
ლე ნი ლი ფაქ ტი, თუნ დაც სა კითხი არ იყოს 
არ სე ბი თი.

მე-9  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან (ა) 
სა კითხი არ არის არ სე ბი თი, (ბ) ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ბას ევა ლე ბა და მა ტე ბი თი გა მოკვ ლე- ვის 
ჩა ტა რე ბა და (გ) ამის გა კე თე ბა ძა ლი ან დაგ-
ვი ა ნე ბუ ლია ამ აუდიტ ში (იხ. მე-4 შე ნიშ ვ ნა).

მე-10 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან და-
მა ტე ბით ქმე დე ბებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ 
უნ და ყო ფი ლი ყო და მა ტე ბი თი აუდი ტო რუ ლი 
პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბა აშ კა რად არა არ სე-
ბით სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. 

 მე-11 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლე ბი არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, რად გან ასე-
თი ტრი ვი ა ლუ რი სა კით ხის შე სა ხებ არ უნ და 
ეც ნო ბოს მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ 
პი რებს. კითხ ვის მოთხოვ ნა ში აშ კა რა დაა 
მი თი თე ბუ ლი, რომ უნ და გა ა ცალ კე ვოთ 

ერ თ მა ნე თის გან ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის თ ვის 
და მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხისმ გე ბე ლი პი-
რე ბის თ ვის მი სა წო დე ბე ლი ინ ფორ მა ცია 
(საკითხები).

მე-12 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის აღ ნიშ ვ ნა ზე, რომ 
არ სე ბობს სა კითხი, რომლის შე სა ხე ბაც სა ჭი-
როა ინ ფორ მი რე ბა.

მე-13 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან ეს 
არ არის შე სა ფე რი სი რე კო მენ და ცი ა. პრაქ ტი-
კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია საქ ვე ან გა რი შო (მცირე 
სა ლა როს) თან ხე ბის ყო ველ დღი უ რად დათ ვ-
ლა და არა არ სე ბით თან ხას თან და კავში რე ბულ 
ასეთ უმ ნიშ ვ ნე ლო და ვა ლე ბა ში ისე თი მა ღა ლი 
რან გის პი რის ყო ველ დღი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა, 
რო გო რი ცაა ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რი.  კან დი-
დატ მა აჩ ვე ნა, რომ არ ეს მის და ნა ხარ ჯე ბის 
ეკო ნო მი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა კონ ტ რო ლის მე ქა-
ნიზ მე ბის და ნერ გ ვის კონ ტექ ს ტ ში.

მე-14 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ამო ნა გე ბის აღი ა რე-
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მის გა მოვ-
ლე ნა ზე. 

მე-15  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ხა რის ხის კონ ტ როლ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მის გა მოვ ლე-
ნა ზე.

მე-16  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია შე სა ფე რი სი შემ დ გო მი/ 
და მა ტე ბი თი ქმე დე ბის გან საზღ ვ რა ზე.

მე-17 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან ეს 
არ არის შემ დ გო მი ქმე დე ბა. ეს სა კითხი უკ ვე 
დო კუ მენ ტი რე ბუ ლი ა, ვი ნა ი დან ეს არის დრო-
ში გა მიჯ ვ ნის შეც დო მა (ამონაგები სწო რად არ 
იყო აღ რიცხუ ლი).

მე-18 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია შე სა ფე რი სი ფაქ ტის 
გა მოვ ლე ნა ზე, რო მე ლიც  პრობ ლე მას წარ-
მო შობს.

მე-19 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან არ-
ცერ თი მი ზე ზი არაა მი თი თე ბუ ლი მო საზ რე ბის 
გა სამ ყა რებ ლად.

მე-20 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის 
მოთხოვ ნის გავ ლე ნის ახ ს ნა ზე. 

მე სა მე კითხ ვა ზე 1-ლი კან დი და ტის შე ფა სე ბა 
არის 8/20. 

სულ

8/20

შე ნიშ ვ ნე ბი მე-3 კითხ ვა ზე 1-ლი კან დი და ტის მი ერ გა ცე მუ ლი პა სუ ხის შე სა ხებ 
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ქულები შენიშვნა

მე-3 კითხვა  - მეორე კანდიდატის პასუხი

(i)   შესყიდვების შეკვეთები

ეს იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბულ ში და კონ-
ტ როლს ნაკ ლო ვა ნე ბა აქვს, რა მაც შე იძ ლე ბა  არ სე ბი თი უზუს ტო ბა 
გა მო იწ ვი ოს. თუ ამის გა კე თე ბა ად ვი ლად შე უძ ლია პერ სო ნალს, ამან 
შე იძ ლე ბა სის ტე მა ში გა მო იწ ვი ოს შეც დო მე ბი ან გან ზ რახ ჩა დე ნი ლი 
ბო როტ ქ მე დე ბა.

1  შენიშვნა 1

ამ სფე რო ში უნ და არ სე ბობ დეს ნათ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პო ლი ტი კა 
და პრო ცე დუ რე ბი, რა თა ამის მოხ დე ნა „არ იყოს შე საძ ლე ბე ლი“. 00  შენიშვნა 2

აუდი ტის გუნ დ მა უნ და გა ზარ დოს  შერ ჩე ვის დი ა პა ზო ნი და ამის შე-
დე გად შე იძ ლე ბა უფ რო მე ტი შეც დო მა გა მოვ ლინ დეს. მათ ასე ვე უნ და 
შე ა მოწ მონ სის ტე მის სხვა ნა წი ლე ბიც, რა თა დარ წ მუნ დ ნენ, რომ ასე თი 
რამ სხვა გა ნაც არ მე ორ დე ბა.

1  შენიშვნა 3

უფ როს მა აუდი ტორ მა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის შე სა ხებ უნ და აც ნო ბოს მეთ ვალ-
ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს, კერ ძოდ აუდი ტის კო მი ტეტს, რა თა 
უზ რუნ ველ ყოს, რომ ასე თი შემ თხ ვე ვე ბი არ მე ორ დე ბო დეს, გან სა კუთ-
რე ბით იმის გა მო, რომ ეს შე იძ ლე ბა გა და იქ ცეს თაღ ლი თო ბის რის კად.

1  შენიშვნა 4

სულ – ნაწილი (i):
3/4

(ii) მცირე სალარო

კომ პა ნი ის დი რექ ტო რებს ევა ლე ბათ თაღ ლი თო ბის ან შეც დო მის 
თა ვი დან აცი ლე ბა, ქმე დი თი ში და კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე-
ნე ბით. აუდი ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ უნ და 
დარ წ მუნ დეს, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ შე ი ცავს თაღ ლი თო ბით ან 
შეც დო მით გა მოწ ვე ულ არ სე ბით უზუს ტო ბას.

1  შენიშვნა 5

ვი ნა ი დან ეს თან ხა არ არის არ სე ბი თი, შე საძ ლე ბე ლია იმის მტკი ცე ბა, 
რომ შე იძ ლე ბა ამ სა კითხის იგ ნო რი რე ბა. თუმ ცა, ვი ნა ი დან აუდი ტო რის-
თ ვის ცნო ბი ლი გახ და თაღ ლი თო ბის შე სა ხებ, მან  ამის შე სა ხებ უნ და 
აც ნო ბოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას, იმის მი უ ხე და ვად, თან ხა არ სე ბი თია თუ 
არა, რა თა მათ გა ა ტა რონ სა თა ნა დო ზო მე ბი.

1  შენიშვნა 6

თუ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მი მართ ეჭ ვი არ სე ბობს, მა შინ ამის შე სა ხებ უნ და 
ეც ნო ბოს აუდი ტის კო მი ტეტს. 0  შენიშვნა 7

გარ და ამი სა, ფა მი ლი ა რუ ლი ურ თი ერ თო ბის საფ რ თხეა წარ მოქ მ ნი ლი, 
ვი ნა ი დან აუდი ტის გუნ დის ერ თ -ერ თი წევ რი და კავ ში რე ბუ ლია მცი რე 
სა ლა როს მო ლა რეს თან. საფ რ თხე რე ა ლი ზე ბუ ლი იქ ნე ბო და, თუ თაღ-
ლი თო ბა გა მოვ ლინ დე ბო და, მაგ რამ ამის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბა არ 
გან ხორ ცი ელ დე ბო და. 

1  შენიშვნა 8

აუდი ტო რის ასის ტენ ტ მა უნ და იცო დეს ეთი კის კო დექ სი და ნე ბის მი ე რი 
სა ჭი რო დამ ცა ვი ზო მე ბი, რო მელ თა გა ტა რე ბაც აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა. 0  შენიშვნა 9

სულ – ნაწილი (ii):
3/6
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(iii) დროში გამიჯვნის ტესტირება           

ეს თან ხა მა შინ უნ და აღი არ დეს, რო დე საც შე სას რუ ლე ბე ლი ვალ დე-
ბუ ლე ბა შეს რულ დე ბა, ვი ნა ი დან არას წო რი იქ ნე ბო და მა თი აღი ა რე ბა 
მო ცე მულ ფი ნან სურ წელს.

1  შენიშვნა 10

ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, ეს არის ამო ნა გე ბის 0.2%, მა შა სა და მე, არა არ სე-
ბი თად მი იჩ ნე ვა და გავ ლე ნას არ იქო ნი ებს აუდი ტო რის მო საზ რე ბა ზე. 1  შენიშვნა 11

თუმ ცა, ვი ნა ი დან ეს ცნო ბი ლი გახ და აუდი ტო რის თ ვის, მან მა ინც უნ და 
სთხო ვოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას ციფ რე ბის შეც ვ ლა. 1  შენიშვნა 12

კომ პა ნი ა ში აშ კა რა პრობ ლე მა არ სე ბობს ამო ნა გე ბის აღი ა რე ბის მე-
თოდ თან და კავ ში რე ბით, მა შა სა და მე, აუდი ტორ მა და მა ტე ბი თი ტეს ტე ბი 
უნ და ჩა ა ტა როს ამო ნა გებ ზე.

1  შენიშვნა 13

და მა ტე ბი თი ტეს ტე ბის ჩა ტა რე ბი სას შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს, რომ ეს 
შემ თხ ვე ვა ხში რად მე ორ დე ბა აქ და ეს მუხ ლე ბი აგ რე გი რე ბუ ლად შე-
იძ ლე ბა არ სე ბი თი იყოს. თუ ასე ა, ეს გავ ლე ნას იქო ნი ებს არ სე ბი თო ბა ზე 
და, ამ გ ვა რად, აუდი ტო რის მო საზ რე ბა ზეც.

0  შენიშვნა 14

სულ – ნაწილი (iii):
4/6

(iv) გადასახადის გამოთვლა

აუდი ტო რის თ ვის ეთი კუ რი არ არის, რომ შე ას რუ ლოს გა და სა ხა დის 
გა მოთ ვ ლა, ვი ნა ი დან ეს გა მო იწ ვეს თავ და ჯე რე ბუ ლო ბის საფ რ თხეს. ეს 
არას დ როს არის ნე ბა დარ თუ ლი, ვი ნა ი დან თქვენ ნაკ ლე ბად კრი ტი კუ-
ლად შე ხე დავთ სა კუ თარ სა მუ შა ოს. 

1  შენიშვნა 15

რო გორც უმაღ ლე სი რან გის და ფი ნან სის ტ თა გუნ დის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
ლეს ლი უნ და და ე უფ ლოს თა ვი სი მო ვა ლე ო ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად 
აუცი ლე ბელ უნა რებს და კომ პე ტენ ცი ას - ეს არის კორ პო რა ცი უ ლი მარ-
თ ვის კო დექ სის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი ნა წი ლი.

0  შენიშვნა 16

 აუდიტ ზე გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით, აუდი ტორს დას ჭირ დე ბა გა და-
სა ხა დის არ სე ბი თო ბის შე ფა სე ბა, სა ნამ მო საზ რე ბას ჩა მო ა ყა ლი ბებს. 
რო გორც მო გე ბის მი მართ ფიქ სი რე ბუ ლი პრო ცენ ტი, მო სა ლოდ ნე ლი ა, 
რომ ეს თან ხა არ სე ბი თი იქ ნე ბა.

0  შენიშვნა 17

მა შა სა და მე, აუდი ტორ მა ლეს ლის უნ და სთხო ვოს, რომ მი ა წო დოს ეს 
ინ ფორ მა ცი ა, რად გან თუ ასე არ მო იქ ცე ვა, შე იძ ლე ბა ისი ნი იძუ ლე ბუ ლი 
გახ დ ნენ, რომ გას ცენ პი რო ბი თი მო საზ რე ბა ან უარი გა ნაცხა დონ მო საზ-
რე ბის გა მოთ ქ მა ზე იმის გა მო, რომ ვერ შეძ ლეს ამ სა კითხ ზე საკ მა რი სი 
და შე სა ფე რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბა. 

0  შენიშვნა 18

გარ და ამი სა, ამის შე სა ხებ უნ და ეც ნო ბოს მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის-
მ გე ბელ პი რებს, კერ ძოდ, იმის შე სა ხებ, რომ ფი ნან სურ დი რექ ტორს არ 
გა აჩ ნია აუცი ლე ბე ლი კომ პე ტენ ცი ა. 

1  შენიშვნა 19

შე საძ ლე ბე ლი ა, ამ მოთხოვ ნის შე დე გად  ფი ნან სურ მა დი რექ ტორ მა  
და ა ში ნოს აუდი ტო რის ასის ტენ ტი. თუ ამ გ ვა რი შან ტა ჟის საფ რ თხე შე იქ-
მ ნე ბა, გან სა ხილ ვე ლი იქ ნე ბა გა რი გე ბი დან გა მოს ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბის 
სა კითხი.

0  შენიშვნა 20

სულ – ნაწილი (iv):
2/4 სულ

მე-3 
კითხვა

12/20



15

სულ

12/20

1-ლი შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმა ზე, რომ გა მოვ ლე-
ნი ლი და ახ ს ნი ლი იყო აღ მო ჩე ნილ ფაქ ტებ თან 
და კავ ში რე ბულ დას კ ვ ნა ში გა სათ ვა ლისწი-
ნებე ლი სა კითხე ბი. 

მე-2 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან პა სუ ხი 
ძა ლი ან გა ურ კ ვე ვე ლი ა. შე უძ ლე ბე ლია იმის 
მიხ ვედ რა, ეს შემ დ გო მი ქმე დე ბა არის თუ 
სა კითხი, რომ ლის შე სა ხე ბაც უნ და ეც ნო ბოს 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას ან მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე 
პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს. გარ და ამი სა, ვერც 
ერ თი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი ვერ იქ ნე ბა ისე-
თი კარ გი, რომ უზ რუნველ ყოს იმის გა რან ტი ა, 
რომ ეს „არ იყოს შე საძ ლე ბე ლი“. 

მე-3 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ხა რის ხის კონ ტ როლ-
თან და კავ ში რე- ბუ ლი პრობ ლე მის გა მოვ-
ლე ნა ზე შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის აუდი ტის 
ჩა ტა რე ბი სას.

მე-4  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გან საზღ ვ რა ზე, 
რის შე სა ხე ბაც უნ და ეც ნო ბოს, რა ტომ და ვის.

მე-5 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა 
და აუდი ტო რის შე და რე ბით პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბე ბის მი თი თე ბა ზე. რო მე ლიც ამ სა კითხ თან 
არის და კავ ში რე ბუ ლი.

მე-6 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმ სა კითხის გან საზღ-
ვ რა ზე, რომ ლის შე სა ხე ბაც უნ და ეც ნო ბოს 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სა კითხი არ იყო არ სე ბი თი.

მე-7 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის პირ და პირ 
„სახელმძღვანელოდან“ გად მო ტა ნილ კო მენ-
ტარ ზე, რად გან სცე ნარ ში მო ი აზ რე ბა მხო ლოდ 
მცი რე სა ლა როს მო ლა რე.

მე-8 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ფა მი ლი ა რუ ლი ურ თი-
ერ თო ბის საფ რ თხის გა მოვ ლე ნა ზე.

მე-9 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის ამ კო მენ ტარ ზე, 
რად გან ძა ლი ან გა უ გე ბა რი ა. მაგ.: აქ ნახ სე ნე-
ბი არ არის ეთი კის კონ კ რე ტუ ლი ძი რი თა დი 
პრინ ცი პი (მაგ.: ობი ექ ტუ რო ბის არარ სე ბო ბა) 
ან კონ კ რე ტუ ლად რო მე ლი დამ ცა ვი ზო მე ბის 
გა ტა რე ბაა აუცი ლე ბე ლი.

 მე-10 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ფასს 15-ის მოთხოვ ნის 
შე უს რუ ლებ ლო ბის გა მოვ ლე ნა ზე.

მე-11 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია არ სე ბი თო ბის სა თა ნა-
დოდ შე ფა სე ბა ზე.

მე-12 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის აღ ნიშ ვ ნა ზე, ვის 
უნ და ეც ნო ბოს ამ სა კითხის შე სა ხებ და რა ტომ.

მე-13  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გან საზღ ვ რა ზე, 
რომ აუცი ლე ბე ლია ტეს ტი რე ბის სა თა ნა დოდ 
გა ფარ თო ე ბა.

მე-14 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აღარ არის, რად გან 
ზე მოთ უკ ვე მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ქუ ლა ამ სა-
კითხ ზე.

 მე-15 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია წარ მოქ მ ნი ლი თავ და-
ჯე რე ბუ ლო ბის საფ რ თხის გა მოვ ლე ნა ზე.

მე-16 შე ნიშ ვ ნა

მარ თა ლია მო საზ რე ბა სწო რი ა, მაგ რამ გა-
ურ კ ვე ვე ლია მი სი შე სა ფე რი სო ბა. ქუ ლა მოგ-
ვი ა ნე ბით არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი ამ სა კითხ ზე, 
რო დე საც სა კითხი კონ ტექ ს ტის შე სა ფე რი სია 
(იხ. მე-19 შე ნიშ ვ ნა)

მე-17 შე ნიშ ვ ნა

ეს მო საზ რე ბაც სწო რი ა, მაგ რამ ამ შემ თხ ვე-
ვა ში შე სა ფე რი სი არ არის, რად გან აუდი ტო რი 
ვერ გა უ წევს სა გა და სა ხა დო მომ სა ხუ რე ბას 
ისეთ დამ კ ვეთს, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბის 
და ინ ტე რე სე ბის პი რია (და Davis Co არის 
სა ფონ დო ბირ ჟა ზე კო ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ა).

მე-18  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან გა მომ-
დი ნა რე ობს წი ნა შე უ ფე რე ბე ლი სა კითხი დან.

მე-19 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის აღ ნიშ ვ ნა ზე, ვის 
უნ და ეც ნო ბოს ამ სა კითხის შე სა ხებ და რა ტომ.

მე-20 შე ნიშ ვ ნა

ეს წმინ და წყლის სპე კუ ლა ციაა და, მარ თა ლი ა, 
აუდი ტო რის ასის ტენტს ემუქ რე ბოდ ნენ, მაგ რამ 
ფირ მამ მა ინც რა ღაც უნ და იღო ნოს, მაგ რამ 
არა ის, რომ გა რი გე ბი დან გა მო ვი დეს.

მე-3 კითხ ვა ზე მე ო რე კან დი და ტის შე ფა სე ბა 
არის 12/20.

შე ნიშ ვ ნე ბი მე-3 კითხ ვა ზე მე-2 კან დი და ტის მი ერ გა ცე მუ ლი პა სუ ხის შე სა ხებ
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კითხვა 5 (ბ)
სა ზო გა დოდ, გა მოც და ზე აუდი ტო რის დას-
კ ვ ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი კითხ ვე ბი ორი 
ფორ მით არის წარ მოდ გე ნი ლი. ერთ შემ-
თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა გთხოვ  დ ნენ სა კითხის 
გავ ლე ნის შე ფასე ბას აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ზე 
აუდი ტის სა ბო ლოო შე მა ჯა მე ბე ლი მი მო ხილ-
ვის სტა დი ა ზე, ხო ლო მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში 
შე იძ ლე ბა გთხოვ დ ნენ აუდი ტო რის დას კ ვ ნის 
პრო ექ ტის ტექ ს ტის კრი ტი კუ ლად შე ფა სე ბას. 
მე-5 კითხ ვის (ბ) ნა წი ლი სწო რედ მე ო რე 
ფორ მის კითხ ვის მა გა ლი თია („კრიტიკულად 
შე ა ფა სეთ“).

„კრიტიკულად შეაფასეთ“ 
იმას ნიშნავს, რომ ცალ-
ცალკე უნდა განიხილოთ 
ინფორმაციის თითოეული 
ნაწილი და შეაფასოთ, 
სწორია თუ არა.

კრი ტი კუ ლად შე ა ფა სეთ Blackmore 
ჯგუ ფის 2018 წ. 31 მარტს დას რუ ლე ბუ-
ლი წლის კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან-
სურ ან გა რიშ გე ბა ზე გა ცე მუ ლი აუდი-
ტო რის დას კ ვ ნი დან ამო ნა რი დი. 

მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა: თქვენ არ 
გთხო ვენ აუდი ტო რის დას კ ვ ნის ამო-
ნა რი დის ხე ლახ ლა და წე რას.                                                                                         

12 ქუ ლა                                                             

მოთხოვ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი  
შე ნიშ ვ ნე ბი 

მოთხოვ ნა „კრიტიკულად შე ა ფა სეთ“ იმას 
ნიშ ნავს, რომ  ცალ - ცალ კე უნ და გა ნი ხი-
ლოთ ინ ფორ მა ცი ის თი თო ე უ ლი ნა წი ლი 
და შე ა ფა სოთ, სწო რია თუ არ არის სწო რი 
და მი უ თი თოთ, რა ტომ. ამას თან, აუცი ლებ-
ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ისიც უნ და მი უ თი თოთ, 
რო გორ უნ და გას წორ დეს ის. რო გორც უკ ვე 
აღ ვ ნიშ ნეთ, აქ აშ კა რა ა, რომ არ გთხო ვენ 
ამო ნა რი დის ხე ლახ ლა და წე რას. 

პირ ვე ლი, რა საც ყუ რადღე ბა უნ და მი აქ ცი ოთ 
ის არის, რომ მოთხოვ ნა ეხე ბა აუდი ტო რის 
დას კ ვ ნის „ამონარიდს“. ვი ნაი დან ეს არ 
არის სრუ ლი დას კ ვ ნა, პა სუხ ში სა ჭი რო არ 
არის კო მენ ტა რე ბის გა კე თე ბა გა მო ტო ვე ბულ 
ელე მენ ტებ ზე და, მა შა სა და მე, ამა ზე ქუ ლებს 
ვერ მი ი ღებთ. 

სცე ნა რის მი ხედ ვით ამო ნა რი დი მო ი ცავს 
აუდი ტის ორ ძი რი თად სა კითხს, პი რო ბით 
მო საზ რე ბას და მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა-
თა ამ სახ ველ აბ ზაცს. თქვენ გან მო ე ლოდ ნენ 
შემ დე გი შეც დო მე ბის  გა მოვ ლე ნას: დას კ ვ-
ნის ნა წი ლე ბის არას წო რი თან მიმ დევ რო ბა,  
ამო ნა რიდ ში არას წო რი ტექ ს ტის / ფორ მუ-
ლი რე ბის გა მო ყე ნე ბა და ასე ვე „აუდიტის 
ძი რი თა დი სა კითხე ბი სა“ და „მნიშვნელოვან 
გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცე ბის“ არას-
წო რად გა მო ყე ნე ბა. 

ამ სტი ლის კითხ ვის თ ვის, რო გორც წე სი, 
თი თო ე ულ კარ გად ახ ს ნილ სა კითხს მი ე კუთ-
ვ ნე ბა ერთ ქუ ლამ დე. რო გორც შე ფა სე ბის 
სქე მი დან ვხე დავთ, ქუ ლე ბის დი დი ნა წი ლი 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლია  სცე ნარ თან მი სა და გე ბუ ლი 
პა სუ ხის თ ვის. ამო ნა რი დის ოთხი ნა წი ლი დან 
თი თო ნა წილ თან და კავ ში რე ბით 2 ან 3 კარ გი 
კო მენ ტა რის მო ფიქ რე ბის თ ვის აშ კა რად მი ი-
ღებთ ამ მოთხოვ ნის შე სა ფე რის გამ ს ვ ლელ 
შე ფა სე ბას. 
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ქულები შენიშვნა

5 (ბ) კითხვა - 1-ლი კანდიდატის პასუხი

რ ველ რიგ ში, ან გა რი შის სტრუქ ტუ რა არ არის სწო რი. პი რო ბი თი მო-
საზ რე ბა  უნ და იყოს პირ ველ აბ ზაც ში, რა საც მოს დევს მო საზ რე ბის 
სა ფუძ ვ ლის აბ ზა ცი.

1  შენიშვნა 1

მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცი მოს დევს პი რო ბი თი 
მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის აბ ზაცს. 0  შენიშვნა 2

თუმ ცა, აუდი ტორს შე უძ ლია თვი თონ იმ ს ჯე ლოს იმის თა ო ბა ზე, მნიშ ვ ნე-
ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცი აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე-
ბის ნა წი ლის წინ უნ და გა ნა თავ სოს თუ შემ დეგ. აუდი ტის ძი რი თა დი 
სა კითხე ბის ნა წი ლი გა და ვა მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი 
აბ ზა ცის ქვე მოთ, თუ აუდი ტო რი მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე-
ლი აბ ზა ცის გან თავ სე ბას გა დაწყ ვეტს აუდი ტის ძი რი თა დი  სა კითხე ბის 
ნა წი ლის ზე მოთ. აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის ნა წი ლი შე იძ ლე ბა 
ჩა მო ვი დეს პი რო ბი თი მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის აბ ზა ცის ქვე მოთ.

0  შენიშვნა 3

მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცი არ უნ და მო ი ცავ დეს 
ინ ფორ მა- ცი ას, რო მე ლიც ეხე ბა კომ პა ნი ის ფუნ ქ ცი ო ნი რება დობას თან 
და კავ ში რე ბულ სა კითხებს. ეს ინ ფორ მა ცია ასა ხუ ლი უნ და იყოს არ სე-
ბით გა ნუ საზ ღ ვ რე ლო- ბას თან და კავ ში რე ბულ სპე ცი ა ლურ ნა წილ ში.

1  შენიშვნა 4

ეს ნა წი ლი გან თავ სე ბუ ლია პი რო ბი თი მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის აბ ზა-
ცის შემ დეგ. ½½  შენიშვნა 5

მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცი ამო სა ღე ბია აუდი ტო-
რის დას კ ვ ნი დან. 0  შენიშვნა 6

მე ო რე სა კითხი, რო მე ლიც მე გა მო ვავ ლი ნე, ის არის, რომ არას წო რად 
არის და სა თა უ რე ბუ ლი პი რო ბი თი მო საზ რე ბის აბ ზა ცი.  მი სი სა თა უ რი 
უნ და იყოს „პირობითი მო საზ რე ბა“ და არა „პირობითი მო საზ რე ბა, 
გა მოწ ვე უ ლი სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მას თან და კავ ში რე ბუ ლი უთან ხ მო-
ე ბის გა მო“.

1  შენიშვნა 7

გარ და ამი სა,  ფორ მუ ლი რე ბა ასე თი უნ და იყოს: ჩვე ნი აზ რით,  პი რო-
ბი თი მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის აბ ზაც ში  აღ წე რი ლი სა კითხის გავ ლე ნის 
გარ და ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ შე ი ცავს 
არ სე ბით უზუს ტო ბებს, არ არის სა თა ნა დოდ მომ ზა დე ბუ ლი ყვე ლა არ-
სე ბი თი ას პექ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

0  შენიშვნა 8

დას კ ვ ნას უნ და და ერ თოს მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის აბ ზა ცი, სა დაც ახ-
ს ნი ლია პი რო ბი თი მო საზ რე ბის მი ზე ზი. ½½  შენიშვნა 9

აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხის ნა წილ ში ნათ ლად უნ და იყოს მი თი თე-
ბუ ლი, რომ აუდი ტო რი ცალ კე არ გა მოთ ქ ვამს მო საზ რე ბას ამ სა კითხის 
შე სა ხებ, მაგ რამ ეს მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნა მი ღე ბუ ლი მო საზ რე ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბის დროს.

1  შენიშვნა 10

მოკ ლედ სწო რი სტრუქ ტუ რა ასე თი უნ და იყოს:
1. პი რო ბი თი მო საზ რე ბა
2. არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა
3. აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბი

0  შენიშვნა 11

სულ – ნაწილი (ბ):
5/12
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1-ლი შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია მო საზ რე ბის აბ ზა ცის 
არას წო რი ად გი ლის გა მოვ ლე ნა ზე და  სწო რი  
ად გი ლის  მი თი თე ბა ზე.

მე-2 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან აქ 
შე უ ფე რე ბე ლია მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა 
ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცის მი თი თე ბა. ქუ ლა მოგ ვი-
ა ნე ბით არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, სა დაც კან დი-
დატს სწო რად აქვს მი თი თე ბუ ლი, სა წარ მოს 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის აბ ზა ცი (იხ. 
მე-4 შე ნიშ ვ ნა).

მე-3 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის „სახელმძღვანე-
ლოდან“ პირ და პირ გად მო ტა ნილ კო მენ-
ტარ ზე. არც ეს კო მენ ტა რია რე ლე ვან ტუ ლი, 
რად გან არ არ სე ბობს „მნიშვნელოვანი გა რე-
მო ე ბა“, რო მე ლიც უნ და აისა ხოს აუდი ტო რის 
დას კ ვ ნა ში.

მე-4 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის აღ ნიშ ვ ნა ზე, რომ 
არას წო რად არის გა მო ყე ნე ბუ ლი მნიშ ვ ნე-
ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცი და 
არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის შე სა ხებ ინ-
ფორ მა ცია წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იყოს ამა ვე 
სა ხელ წო დე ბის, გან ცალ კე ვე ბულ სპე ცი ა ლურ 
ნა წილ ში.

მე-5 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გა მო, რომ სწო-
რად არის მი თი თე ბუ ლი მო საზ რე ბის აბ ზა ცის 
ად გილ მ დე ბა რე ო ბა აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ში.

მე-6 შე ნიშ ვ ნა

ამ სა კითხ ზე ქუ ლა უკ ვე მი კუთ ვ ნე ბუ ლი ჰქონ-
და კან დი დატს (მე-4 შე ნიშ ვ ნა).

მე-7 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გა მოვ ლე ნა ზე, 
რომ არას წო რად არის და სა თა უ რე ბუ ლი 
მო საზ რე ბის აბ ზა ცი და მი თი თე ბუ ლია სწო რი 
სა თა უ რი.

მე-8 შე ნიშ ვ ნა

ეს არ არის სწო რი გან ცხა დე ბა. („არ შე ი-
ცავს არ სე ბით უზუს ტო ბას“ ეს არის ფრა ზა, 
რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა აუდი ტო რის დას კ ვ-
ნა ში და სა ბუ თე ბუ ლი რწმუ ნე ბის აღ წე რი სას 
აუდი ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ნა წილ ში. 
მო საზ რე ბის გა მოთ ქ მის თ ვის ნე ბა დარ თუ ლია 
ორი ტერ მი ნის გა მო ყე ნე ბა „უტყუარად და 
სა მარ თ ლი ა ნად ასა ხავს“ ან „სამართლიანად 
ასა ხავს, ყვე ლა არ სე ბი თი ას პექ ტის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით“).

მე-9 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის მი თი თე ბა ზე, სად 
უნ და იყოს აღ წე რი ლი პი რო ბი თი მო საზ რე ბის 
გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი.

მე-10   შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გა მოვ ლე ნა სა და 
მი თი თე ბა ზე, რომ სა კითხი გა მო ტო ვე ბუ ლია 
„აუდიტის ძი რი თა დი სა კითხე ბი“ ნა წილ ში. 

მე-11  შე ნიშ ვ ნა

გა მე ო რე ბის თ ვის ქუ ლე ბი არ იწე რე ბა.

5 (ბ) კითხ ვა ზე ამ კან დი და ტის შე ფა სე ბა არის 
5/12.

სულ

5/12

შე ნიშ ვ ნე ბი 5 (ბ) კითხ ვა ზე 1-ლი კან დი და ტის მი ერ გა ცე მულპა სუ ხის შე სა ხებ 
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ქულები შენიშვნა

5 (ბ) კითხვა - მე-2 კანდიდატის პასუხი                          

აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხი - შე ფა სე ბა

ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტის შე ფა სე ბა სწო რად არის გან თავ სე ბუ ლი 
აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხის ნა წილ ში. ეს არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან-
ს ჯის სფე რო. 
ეს ნიშ ნავს, რომ აქ ცი ო ნე რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამის ცოდ ნა.

1  შენიშვნა 1

თუმ ცა,  ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე ფა სე ბის აუდი ტის პრო ცე სიც 
უნ და იყოს აქ ასა ხუ ლი. 1  შენიშვნა 2

აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხი - ლიკ ვი და ციაა

ლიკ ვი და ცია არ უნ და აისა ხოს აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხის ნა წილ ში.
ეს არას წო რი ა, რად გან აშ კა რად არ სე ბობს უზუს ტო ბა - შექ მ ნი ლი არ 
არის სრუ ლი ანა რიცხი.

1  შენიშვნა 3

ეს თან ხა  ჯგუ ფის მთლი ა ნი აქ ტი ვე ბის 2.03%-ია და და ბეგ ვ რამ დე 
ზა რა ლის -13%.  ეს ნიშ ნავს, რომ ის არ სე ბი თი ა, მაგ რამ არა ყოვ ლის-
მომ ც ვე ლი.

1  შენიშვნა 4

ეს უნ და აისა ხოს „პირობითი მო საზ რე ბის სა ფუძ ვე ლი“ აბ ზაც ში. ½½  შენიშვნა 5

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა

აქ სა თა უ რი არას წო რი ა. ვი ნა ი დან არ სე ბობს არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე-
ლო ბა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბით, ეს გან ცხა დე ბა კო ვე-
ნან ტე ბის დარ ღ ვე ვი სა და  ზა რა ლის შე სა ხებ უნ და ასე და სა თა ურ დეს 
„ფუნქციონირებადობასთან და კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე-
ლო ბა“. 

1  შენიშვნა 6

ფორ მა ტი და ტექ ს ტის ფორ მუ ლი რე ბა

პი რო ბი თი მო საზ რე ბის აბ ზა ცის სა თა ურ ში არ უნ და იყოს ასე თი რამ 
„წარმოქმნილი ...“ და ა.შ. მი სი სა თა უ რი მარ ტი ვია „პირობითი მო საზ-
რე ბა“.

1  შენიშვნა 7

მი თი თე ბა ფასს სტან დარ ტებ ზე სრუ ლად უნ და და ი წე როს, რო გორც 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი. ½½  შენიშვნა 8

აქ არ უნ და იყოს არა ნა ი რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა, უნ და იყოს ფუნ-
ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა. 
ეს უნ და გან თავ ს დეს  მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის შემ დეგ.

½½  შენიშვნა 9

აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის ნა წილს უნ და ჰქონ დეს შე სა ვა ლი, სა დაც 
ახ ს ნი ლი ა, რა არის აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბი (ანუ ყვე ლა ზე მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი  მიმ დი ნა რე პე რი ო დის  აუდი ტის თ ვის).

1  შენიშვნა 10

ეს უნ და გან თავ ს დეს  ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არ-
სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის ნა წი ლის შემ დეგ. ½½  შენიშვნა 11

სულ – ნაწილი (ბ):

9/12
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სულ

9/12

1-ლი  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გა მო, რომ  კან დი-
დატ მა სწო რად გან საზღ ვ რა, რომ ფი ნან სუ რი 
ინ ს ტ რუ მენ ტის შე ფა სე ბა არის აუდი ტის ძი რი-
თა დი სა კითხი.

მე-2  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გა მოვ ლე ნა ზე, 
რომ გა მო ტო ვე ბუ ლი იყო გავ ლე ნა აუდი ტის 
პრო ცეს ზე/ სა მუ შა ო ზე.

მე-3 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გა მოვ ლე ნა ზე, 
რომ ეს არ არის აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხი 
და ახ ს ნი ლია რა ტომ.

მე-4   შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია არ სე ბი თო ბის შე ფა-
სე ბა ზე.

მე-5 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გან საზღ ვ რა ზე, 
სად უნ და აისა ხოს ეს სა კითხი.

მე-6 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გა მოვ ლე ნა ზე, 
რომ არას წო რად არის გა მო ყე ნე ბუ ლი მნიშ-
ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცი 
ისე თი სა კითხის თ ვის, რო მე ლიც ასა ხუ ლი 
უნ და იყოს დას კ ვ ნის სპე ცი ა ლურ ნა წილ ში 
„კომპანიის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა“.

მე-7 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გა მოვ ლე ნა ზე, 
რომ არას წო რად არის და სა თა უ რე ბუ ლი 
მო საზ რე ბის აბ ზა ცი და მი თითე ბუ ლია სწო რი 
სა თა უ რი.

მე- 8  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია სწორ შე ნიშ ვ ნა ზე.

მე- 9  შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია „კომპანიის ფუნ ქ ცი-
ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არ სე-
ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის“  სწო რი ად გი ლის 
მი თი თე ბა ზე.

მე-10 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის გა მოვ ლე ნა ზე, 
რომ გა მო ტო ვე ბუ ლია შე სა ვა ლი აუდი ტო რის 
დას კ ვ ნის „აუდიტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის“ 
ნა წილ ში.

მე-11 შე ნიშ ვ ნა

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია აუდი ტის ძი რი თა დი 
სა კითხე ბის ნა წი ლის სწო რი ად გი ლის მი თი-
თე ბა ზე. 

5(ბ) კითხ ვა ზე მე ო რე კან დი და ტის შე ფა სე ბა 
არის 9/12.

შე ნიშ ვ ნე ბი 5 (ბ)  კითხ ვა ზე მე-2 კან დი და ტის მი ერ გა ცე მუ ლი პა სუ ხის შე სა ხებ
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და ნარ თი 1

მე-3 კითხ ვა

Davis Co-ს 2017 წ. 30 ნო ემ ბერს დას რუ ლე ბუ ლი წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდი ტი 
სა და ცაა დას რულ დე ბა და შემ დეგ კვი რა ში ხე ლი უნ და მო ე წე როს აუდი ტო რის დას კ ვ-
ნას. Davis Co აწარ მო ებს ნა წი ლებ სა და კომ პო ნენ ტებს სა ა ვი ა ციო დარ გის თ ვის. თქვენ 
ატა რებთ Davis Co-ს აუდი ტის გა რი გე ბის ხა რის ხის მი მო ხილ ვას, რო მე ლიც სა ფონ დო 
ბირ ჟა ზე კო ტი რე ბუ ლი კომ პა ნიაა და თქვე ნი ფირ მის ახა ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დამ კ ვე თი. 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის პრო ექ ტ ში აღი ა რე ბუ ლია $8.7 მლნ  ამო ნა გე ბი, აქ ტი ვე ბი $15.2 
მლნ  და და ბეგ ვ რამ დე მო გე ბა - $1.8 მლნ.

მი მო ხილ ვის შე დე გად თქვენ გა მო ავ ლი ნეთ შემ დე გი სა კითხე ბი:

(i) სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აუდი ტის თ ვის და გეგ მი ლი მიდ გო მა ით ვა ლის წი ნებ და 
შეს ყიდ ვებ თან და კავ შირე ბულ კონ ტ რო ლის სა შუ ა ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბას და ძი რი-
თა დი ტეს ტე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნას. სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ტეს ტი რე ბის დროს, შემ თხ ვე ვი თი სტა ტის ტი კუ რი 
შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბი დან აუდი ტის გუნ დ მა გა მო ავ ლი ნა შეს ყიდ ვე ბის 3 შეკ ვე თა, 
რომ ლე ბიც სან ქ ცი ო ნი რე ბუ ლი არ ჰქონ და შეს ყიდ ვე ბის მე ნე ჯერს. და მამ ტ კი ცე ბე ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ის მი მო ხილ ვის შე დე გად აუდი ტის გუნ დ მა და ას კ ვ ნა, რომ ეს სა ქო-
ნე ლი ლე გი ტი მუ რი კო მერ ცი უ ლი შეს ყიდ ვე ბი იყო და, შე სა ბა მი სად, გა დაწყ ვი ტეს, 
რომ აუცი ლე ბე ლი არ იყო სხვა და მა ტე ბი თი პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბა. (4  ქუ ლა)

(ii) მცი რე სა ლა როს ოპე რა ცი ე ბის მი მო ხილ ვის შემ დეგ აუდი ტო რის ასის ტენ ტ მა გა მო-
ავ ლი ნა, რომ მცი რე სა ლა როს მო ლა რეს პი რა დი მიზ ნე ბის თ ვის ტაქ სით მგზავ რო-
ბის თ ვის ჯა მუ რად გა დახ დი ლი ჰქონ და  $175. აუდი ტო რის ასის ტენ ტ თან გან ხილ ვის 
შემ დეგ თქვენ და ად გი ნეთ, რომ მას ამ ფაქ ტის შე სა ხებ არა ვის თ ვის უც ნო ბე ბი ა, 
რად გან თან ხა არ სე ბი თი არ იყო. აუდი ტო რის ასის ტენ ტ მა ისიც გითხ რათ, რომ 
მცი რე სა ლა როს მო ლა რე  მი სი ძმა არის და  არ სურ და მის თ ვის პრობ ლე მე ბის 
შექ მ ნა.               (6 ქუ ლა)

(iii) ამო ნა გებ თან და კავ ში რე ბით დრო ში გა მიჯ ვ ნის პრო ცე დუ რე ბის ტეს ტი რე ბის შე-
დე გად გა მოვ ლინ და  კომ პა ნია Chinn Co-სთვის გაგ ზავ ნი ლი სა ქონ ლის გა სავ ლის 
2 ზედ დე ბუ ლი, რომ ლე ბიც და თა რი ღე ბუ ლი იყო 2017 წლის 2 დე კემ ბ რით. ორი ვე 
ზედ დე ბუ ლის მი ხედ ვით რე ა ლი ზა ცი ის მთლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენ და $17,880-ს, 
რო მე ლიც ჩარ თუ ლი იყო 2017 წ. 30 ნო ემ ბერს დას რუ ლე ბუ ლი წლის ამო ნა გებ ში. 
დამ კ ვე თის ფი ნან სურ მა კონ ტ რო ლი ორ მა დე ვიდ მა უნ თ მა აგიხ ს ნათ, რომ Chinn Co 
რე გუ ლა რუ ლად არ უკ ვეთ და სა ქო ნელს Davis Co-ს. ამ გ ვა რად, Davis Co-ს არ აქვს 
Chinn Co-სთან რე გუ ლა რუ ლი გა დახ დე ბის ის ტო რია და იმი სათ ვის, რომ მი ნი მუ-
მამ დე ყო ფი ლი ყო დაყ ვა ნი ლი დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის ამო ღე ბის პე რი ო დი ამ 
კონ კ რე ტუ ლი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის, მას რე ა ლი ზა ცი ის ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა იმა ვე დღეს 
გა მო ე წე რა და გა ეგ ზავ ნა, რო გორც კი მი ვი ღეთ რე ა ლი ზა ცი ის შეკ ვე თა. შეკ ვე თის 
მი ღე ბა სა და მომ ხ მა რებ ლის თ ვის სა ქონ ლის გაგ ზავ ნას შო რის სა შუ ა ლო დრო ის 
პე რი ო დი და ახ ლო ე ბით ერ თი დან ორ კვი რამ დე ა. აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტებ ში 
გა მო ტა ნი ლი იყო დას კ ვ ნა, რომ აუცი ლე ბე ლი არ არის შემ დ გო მი გა მოკ ვ ლე ვა.

(6 ქუ ლა)

(iv) ფი ნან სურ დი რექ ტორს ლეს ლი გრე ის არ ჰქონ და გა მოთ ვ ლი ლი 2017 წ. 30 ნო ემ ბერს 
დას რუ ლე ბუ ლი წლის თ ვის გა და სა ხა დი. მან ახ ლა ხან  აუდი ტო რის ასის ტენტს სთხო-
ვა, რომ მას გა მო ეთ ვა ლა კომ პა ნი ის სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა მო ცე მუ ლი წლის, 
ვი ნა ი დან აუდი ტო რის  ასის ტენტს  ახ ლა ხან ჰქონ და მი ღე ბუ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
ნა ფი ცი ბუ ღალ ტ რის კვა ლი ფი კა ცია და მას კარ გად ეცო დი ნე ბო და სა გა და სა ხა დო 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში  შე სუ ლი ახა ლი ცვლი ლე ბე ბი.         (4 ქუ ლა)
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მო გეთხო ვე ბათ:

შე ა ფა სოთ ხა რის ხის კონ ტ როლ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი და მა თი გავ ლე ნა 
აუდი ტის დას რუ ლე ბა ზე, მათ შო რის, გან საზღ ვ როთ ნე ბის მი ე რი და მა ტე ბი თი ქმე დე ბე-
ბი, რომ ლე ბიც უნ და გა ა ტა როს თქვენ მა აუდი ტო რულ მა ფირ მამ. პა სუ ხი უნ და მო ი ცავ-
დეს სა კითხებს, რო მელ თა შე სა ხე ბაც უნ და ეც ნო ბოს დამ კ ვე თის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას 
და მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს Davis Co-ს აუდიტ თან და კავ ში რე ბით. 

მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა: ქუ ლე ბის გა ნა წი ლე ბა ნაჩ ვე ნე ბია თი თო ე უ ლი სა კითხის 
ბო ლოს.                       (სულ 20 ქუ ლა)

მე-3 კითხ ვის პა სუ ხი

ხა რის ხის კონ ტ როლ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი სა  და აუდი ტის დას რუ ლე ბა ზე 
მა თი გავ ლე ნის შე ფა სე ბა, და მა ტე ბი თი  ქმე დე ბე ბი  

(i) ვალ დე ბუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ტეს ტი რე ბა

 არ არ სე ბობს შეს ყიდ ვე ბის მე ნე ჯე რის სან ქ ცი ო ნი რე ბის მტკი ცე ბუ ლე ბა 3 შეს ყიდ ვის 
შეკ ვე თა ზე, რაც ნიშ ნავს, რომ ეფექ ტუ რად არ მუ შა ობს ში და კონ ტ რო ლის ის პრო ცე-
დუ რე ბი, რომ ლებ ზეც აუდი ტო რი აპი რებს დაყ რ დ ნო ბას. შე სა ბა მი სი და მამ ტ კი ცე ბე ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ის მი მო ხილ ვა და დას კ ვ ნის გა მო ტა ნა იმის თა ო ბა ზე, რომ ეს მუხ ლე ბი 
ლე გი ტი მუ რი ბიზ ნე სის და ნა ხარ ჯე ბი იყო, ვერ გა დაჭ რის კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის 
ეფექ ტურ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ში არ სე ბულ გა დახ რას. არ სე ბობს რის კი იმი სა, რომ შე იძ-
ლე ბა სხვა გა დახ რე ბიც და სხვა არა სან ქ ცი ო ნი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბიც არ სე ბობ დეს, 
რო მელ თა მი ზა ნი არ იქ ნე ბა ლე გი ტი მუ რი ბიზ ნე სის მიზ ნე ბი. ამ გ ვა რად, რო გორც 
ჩანს, აუდი ტო რუ ლი პრო ცე დუ რე ბი არ არის ადეკ ვა ტუ რი. აუდი ტო რის ასის ტენტს 
უნ და ამ სა კითხის შე სა ხებ ეც ნო ბე ბი ნა მე ნე ჯე რის თ ვის და პარ ტ ნი ო რის თ ვის, რა-
თა მათ გა და ეწყ ვი ტათ, სა ჭი რო იყო თუ არა და მა ტე ბი თი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა ან 
რის კის ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბა და დამ კ ვეთ კომ პა ნი ა ში ვის თ ვის უნ და ეც ნო ბე ბი ნათ 
ამ სა კითხე ბის შე სა ხებ, მა გა ლი თად, მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე-
ბის თ ვის თუ ა. შ. ეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი  უნ და ყო ფი ლი ყო სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის 
მი მო ხილ ვის დრო საც.

 აუდი ტის დას რუ ლე ბამ დე აუდი ტის გუნ დ მა უნ და შე ა ფა სოს ში და კონ ტ რო ლის 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის მას შ ტა ბი და მნიშ ვ ნე ლო ბა და გა ნი ხი ლოს თავ და პირ ვე ლი შერ-
ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბის მო ცუ ლო ბის გაზ რ დი სა და აუდი ტო რუ ლი ტეს ტი რე ბის გა-
ფარ თო ე ბის სა კითხი. თუ გა ფარ თო ე ბუ ლი ტეს ტი რე ბის შე დე გად  ში და კონ ტ რო ლის 
მუ შა ო ბა ში სხვა გა დახ რე ბიც გა მოვ ლინ დე ბა, აუდი ტორ მა უნ და გა ა ა ნა ლი ზოს, ში და 
კონ ტ როლ ზე დაყ რ დ ნო ბის მიდ გო მა არის თუ არა შე სა ფე რი სი მო ცე მულ სი ტუ ა ცი-
ა ში და ასე ვე გა ნი ხი ლოს, აუცი ლე ბე ლია თუ არა უფ რო მე ტი ძი რი თა დი ტეს ტე ბის 
ჩა ტა რე ბა სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე. გარ და ამი სა, აუდი ტორ მა უნ და გა ნი ხი ლოს, 
სა ჭი რო იქ ნე ბა თუ არა ამ სა კითხის ჩარ თ ვა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის თ ვის მომ ზა დე ბულ 
ან გა რიშ ში.

 ასს 260-ის - „მეთვალყურეობაზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბის ინ ფორ მი რე ბა“ - შე სა-
ბა მი სად აუდი ტორს მო ეთ ხო ვე ბა, რომ მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს 
მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია აუდი ტის პრო ცეს ში წა მოჭ რი ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე-
ბის შე სა ხებ. ეს მო ი ცავს მნიშ ვ ნე ლო ვან სირ თუ ლე ებს, რომ ლებ საც აუდი ტო რე ბი 
წა აწყ დ ნენ აუდი ტის პრო ცეს ში და ისეთ სა კითხებ საც, რომ ლებ საც დას ჭირ და მო-
უ ლოდ ნე ლი დი დი ძა ლის ხ მე ვა აუცი ლე ბე ლი საკ მა რი სი და შე სა ფე რი სი აუდი ტო-
რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბი სას. იმის გა მო. რომ 3 შეს ყიდ ვის შეკ ვე თა ზე არ 
არ სე ბობს შეს ყიდ ვე ბის მე ნე ჯე რის სან ქ ცი ო ნი რე ბის მტკი ცე ბუ ლე ბა, აუცი ლე ბე ლია 
აუდი ტო რუ ლი ტეს ტი რე ბის გა ფარ თო ე ბა და ეს სა კითხი წარ მო ად გენს პო ტენ ცი უ რად 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ნაკ ლო ვა ნე ბას  ში და კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის მუ შა ო ბა ში. ამ გ ვა-
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რად, ეს სა კითხი წარ მო ად გენს პო ტენ ცი უ რად მნიშ ვ ნე ლო ვან აუდი ტის სა კითხს, 
რომ ლის შე სა ხე ბაც უნ და ეც ნო ბოს მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს.

(ii) მცი რე სა ლა როს თან და კავ ში რე ბუ ლი თაღ ლი თო ბა

 პი რა დი მიზ ნე ბის თ ვის ტაქ სის გა მო ყე ნე ბა მცი რე სა ლა როს მო ლა რის მი ერ გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი თაღ ლი თუ რი ოპე რა ციაა და ეს სა კითხი გან ხი ლუ ლი უნ და იყოს რო გორც 
აუდი ტო რის, ისე ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის პო ზი ცი ი დან, რო მე ლიც 
ეხე ბა თაღ ლი თო ბის პრე ვენ ცი ა სა და გა მოვ ლე ნას. ასს 240 - „აუდიტორის პა სუხის-
მ გებ ლო ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდიტ ში თაღ ლი თო ბას თან და კავ ში რე ბით“ - 
აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ ძი რი თა დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა თაღ ლი თო ბის თა ვი დან აცი ლე ბა სა 
და გა მოვ ლე ნა ზე ეკის რე ბა რო გორც მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს, ისე 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას. თაღ ლი თო ბის არ სე ბო ბა შე იძ ლე ბა ასე ვე კონ ტ რო ლის გა რე-
მოს ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზეც მი უ თი თებ დეს. აუდი ტო რი პა სუ ხის მ გე ბე ლია და სა ბუ თე ბუ ლი 
რწმუ ნე ბის მო პო ვე ბა ზე იმის შე სა ხებ, რომ მთლი ა ნო ბა ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა 
არ შე ი ცავს თაღ ლი თო ბით ან შეც დო მით გა მოწ ვე ულ არ სე ბულ უზუს ტო ბას. $175 
თან ხა აშ კა რად არ არის არ სე ბი თი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის თ ვის და, ამ გ ვა რად, არ 
წარ მო ად გენს თაღ ლი თო ბით გა მოწ ვე უ ლი არ სე ბი თი შეც დო მის პო ტენ ცი ურ წყა როს. 
აუდი ტორ მა უნ და გა ნი ხი ლოს მცი რე სა ლა როს ბუ ღალ ტ რუ ლი ჩა ნა წე რე ბი, რა თა 
მო ი პო ვოს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სხვა დარ ღ ვე ვე ბის შე სა ხებ და გა მოვ ლე ნი ლი სა კითხე-
ბი გა ნი ხი ლოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან ერ თად. თუმ ცა, თუ აუდი ტო რი გა დაწყ ვეტს, 
რომ ეს სა კითხი იწ ვევს თაღ ლი თო ბი სა და კონ ტ რო ლის რის კის სა ერ თო შე ფა სე ბის 
გაზ რ დას, მა შინ მან ამის შე სა ხებ უნ და აც ნო ბოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას. 

 მე ო რე მხრივ, იმის მი უ ხე და ვად, რომ ეს თან ხა არ სე ბი თი არ არის, აუდი ტო რის 
ასის ტენ ტის  ურ თი ერ თო ბა მცი რე სა ლა როს მო ლა რეს თან ქმნის ფა მი ლი ა რუ ლი 
ურ თი ერ თო ბის საფ რ თხეს. ვი ნა ი დან აუდი ტო რის ასის ტენ ტ მა ამ სა კითხს ყუ რადღე ბა 
არ მი აქ ცია და მნიშ ვ ნე ლო ბა არ მი ა ნი ჭა გა რი გე ბის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის მი მომ-
ხილ ველ თან სა კითხის გან ხილ ვამ დე, ეს ფაქ ტი შე იძ ლე ბა იმა ზე მი ა ნიშ ნებ დეს, რომ 
აუდი ტო რის ასის ტენტს არ გა აჩ ნია პრო ფე სი უ ლი პა ტი ოს ნე ბა. ასს 220 - „ფინანსური 
ან გა რიშ გე ბის აუდი ტის ხა რის ხის კონ ტ რო ლი“ - შე სა ბა მი სად აუდი ტორს, ძი რი-
თა დად კი აუდი ტის გა რი გე ბის პარ ტ ნი ორს ეკის რე ბა ეთი კის მოთხოვ ნებ ზე მო ნი-
ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მთე ლი აუდი ტის გან მავ ლო ბა ში. 
ფირ მის პრო ცე დუ რე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა აუდი ტის გუნ დ ში წევ რე ბის და ნიშ ვ ნას და 
ასე ვე დამ კ ვე თის პერ სო ნალ თან პი რა დი ურ თი ერ თო ბის  შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბას,   
გან ხი ლულ უნ და იქ ნეს ამ პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ფონ ზე. 

 თუ აუდი ტო რი და ას კ ვ ნის, რომ მცი რე სა ლა როს თაღ ლი თო ბა და მცი რე სა ლა როს 
ბუ ღალ ტ რუ ლი ჩა ნა წე რე ბის მი მო ხილ ვის შე დე გად  გა მოვ ლე ნი ლი სხვა სა კითხე ბი 
იწ ვევს თაღ ლი თო ბი სა და კონ ტ რო ლის რის კის სა ერ თო შე ფა სე ბის გაზ რ დას, მა შინ 
მან ამის შე სა ხებ უნ და აც ნო ბოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას და მის ცეს რე კო მენ და ცი ა, რომ 
მცი რე სა ლა როს ყვე ლა ოპე რა ცია აუცი ლებ ლად უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს ადეკ ვა ტუ-
რად და უნ და ხდე ბო დეს მა თი სან ქ ცი ო ნი რე ბა.

(iii) ამო ნა გებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დრო ში გა მიჯ ვ ნის პრო ცე დუ რე ბის ტეს ტი რე ბა

 ფასს 15 - „ამონაგები მომ ხ მა რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბი დან“ - 
მო ითხოვს, რომ სა წარ მომ ამო ნა გე ბი მა შინ აღი აროს, რო დე საც ან რო გორც კი 
სა წარ მო შე ას რუ ლებს შე სას რუ ლე ბელ ვალ დე ბუ ლე ბას და პი რე ბუ ლი სა ქონ ლის ან 
მომ სა ხუ რე ბის (ე.ი. აქ ტი ვის) მომ ხ მა რებ ლის თ ვის გა და ცე მით. აქ ტი ვი მა შინ მი იჩ ნე ვა 
გა და ცე მუ ლად, რო დე საც ან რო გორც კი მომ ხ მა რე ბე ლი კონ ტ როლს მო ი პო ვებს ამ 
აქ ტივ ზე. ამ გ ვა რად, ამ მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე ამო ნა გე ბი ძა ლი ან ად რეა აღი ა რე-
ბუ ლი და ამის შე დე გად ამო ნა გე ბი, მოთხოვ ნე ბი და მო გე ბა გა დი დე ბუ ლი ა.

 გა მოვ ლე ნი ლი შეც დო მა იზო ლი რე ბუ ლად აღე ბუ ლი არ სე ბი თი არ არის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის თ ვის, რად გან ამო ნა გე ბის 0.2%-ია (17,880/8.7 მლნ). ეს შეც დო მა უნ და 
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გავ რ ცელ დეს გა მოვ ლე ნი ლი შეც დო მე ბის სიხ ში რი სა და ამ კონ კ რე ტუ ლი მომ ხ მა-
რებ ლის გა ყიდ ვე ბის დო ნის სა ფუძ ველ ზე, რა თა აუდი ტორ მა შე ა ფა სოს არ სე ბი თი 
უზუს ტო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ამ გ ვა რი შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე აუდი ტორ მა უნ და 
გა ა ფარ თო ვოს დამ კ ვე თის დრო ში გა მიჯ ვ ნის პრო ცე დუ რე ბის ტეს ტი რე ბა, რა თა 
შემ დეგ შე ა ფა სოს არ სე ბი თი შეც დო მის არ სე ბო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. გარ და ამი სა, 
აუდი ტორ მა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან უნ და და ა დას ტუ როს, რომ ან გა რიშ - ფაქ ტუ რის 
გა მო წე რის ამ გ ვა რი პრო ცე დუ რა მხო ლოდ ამ კონ კ რე ტუ ლი მომ ხ მა რებ ლის მი მართ 
გა მო ი ყე ნე ბა და შემ დეგ გა ნი ხი ლოს თა ვი სი შე ფა სე ბი სა და ტეს ტი რე ბის გან ვ რ ცო ბის 
სა კითხი სხვა მომ ხ მა რებ ლებ ზეც, აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში. ასე ვე, აუდი ტორ მა 
უნ და გა ნი ხი ლოს ბო ლო წლის დრო ში გა მიჯ ვ ნის პრო ცე დუ რე ბი, რა თა გა მო იკ ვ-
ლი ოს, წი ნა წელ საც ხომ არ იყო დაშ ვე ბუ ლი ამ შეც დო მე ბის მა კომ პენ სი რე ბე ლი 
შეც დო მე ბი.

 ყვე ლა გა მოვ ლე ნი ლი უზუს ტო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია უნ და მი ე წო დოს ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო ბას და აუდი ტორ მა უნ და მო ითხო ვოს მა თი გას წო რე ბა. ასს 260 მო ითხოვს, 
რომ აუდი ტორ მა მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს უნ და აც ნო ბოს თა-
ვი სი მო საზ რე ბა სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტის სა აღ რიცხ ვო პრაქ ტი კის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი  
ხა რის ხობ რი ვი ას პექ ტე ბის, მათ შო რის სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კის შე სა ხებ. ფასს 
15 აღი ა რე ბის კრი ტე რი უ მე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა აუდი ტის პრო ცეს ში წა მოჭ რი ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხია და ამის შე სა ხებ უნ და ეც ნო ბოს მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა-
სუ ხის მ გე ბელ პი რებს ასს 260-ის შე სა ბა მი სად.

(iv) სა გა და სა ხა დო კონ სულ ტა ცია

 რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ ზე მოთ (ii), აუდი ტორს ეკის რე ბა მთე ლი აუდი ტის გან მავ-
ლო ბა ში ეთი კურ მოთხოვ ნებ ზე მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. 
ასის ტენ ტის ჩარ თ ვა მო ცე მუ ლი წლის - თ ვის კომ პა ნი ის მო გე ბის გა და სა ხა დის ვალ-
დე ბუ ლე ბის გა მოთ ვ ლა ში წარ მო ად გენს თავ და ჯერე ბუ ლო ბის საფ რ თხეს, ვი ნა ი დან 
გა და სა ხა დის გა მოთ ვ ლა ქმნის სა ფუძ ველს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე-
ბა ში ნაჩ ვე ნე ბი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბი სა და მო ცე მუ ლი წლის მო გე ბი სა და 
ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში ნაჩ ვე ნე ბი სა გა და სა ხა დო ხარ ჯის თ ვის. ეს რის კი იზ რ დე ბა 
იმის გა მო, რომ Davis Co არის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე კო ტი რე ბუ ლი კომ პა ნია და ბეს ს ს -
ის პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბის ეთი კის კო დექ სის თა ნახ მად აუდი ტორ მა არ უნ და 
ჩა ა ტა როს გა და სა ხა დის გა მოთ ვ ლა სა ფონ დო ბირ ჟა ზე კო ტი რე ბუ ლი კომ პანი ე ბის-
თ ვის. Davis Co სა ფონ დო ბირ ჟა ზე კო ტი რე ბუ ლი დამ კ ვე თია და, ამ გ ვა რად, ფირ მამ, 
რო გორც აუდი ტორ მა, არ უნ და გა უ წი ოს მას არა ნა ი რი სა გა და სა ხა დო მომ სა ხუ რე ბა, 
ვი ნა ი დან აუდი ტო რის ობი ექ ტუ რო ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბის მი მართ შექ მ ნი ლი 
საფ რ თხე ძა ლი ან მა ღა ლია და აუდი ტო რულ ფირ მას უფ ლე ბა არ აქვს, გა მო ით ვა-
ლოს მიმ დი ნა რე ან გა და ვა დე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი (ან აქ ტი ვე ბი) 
სა ბუ ღალ ტ რო გა ტა რე ბე ბის მომ ზა დე ბის მიზ ნით, რომ ლე ბიც არ სე ბი თია შე სა ბა მი სი 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და მას ზე დარ თუ ლი გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბის თ ვის. 

 ასს 260-ის შე სა ბა მი სად, აუდი ტის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი, რო მელ თა შე სა ხე ბაც 
აუდი ტორს მო ეთხო ვე ბა მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბის ინ ფორ მი-
რე ბა, მო ი ცავს აუდი ტის მსვლე ლო ბი სას წა მოჭ რილ ისეთ სა კითხებ საც, რომ ლე ბიც, 
აუდი ტორის პრო ფე სი უ ლი მო საზ რე ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბი სა და წარ დ გე ნის პრო ცეს ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა წე ვის თვალსაზ რისთ. 
ამ გ ვა რად აუდი ტორ მა უნ და აც ნო ბოს მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს, 
რომ ფი ნან სურ დი რექ ტორს არ აქვს ამ გ ვა რი უნა რე ბი და კვა ლი ფი კა ცი ა, ასე ვე იმის 
თა ო ბა ზე, რა გავ ლე ნას იქო ნი ებს ეს დამ კ ვე თის კად რე ბის შევ სე ბი სა და სწავ ლე ბის 
პრო ცე დუ რებ ზე. გარ და ამი სა, აუდი ტორ მა უნ და აც ნო ბოს მათ და მო უ კი დებ ლო-
ბას თან და კავ ში რე ბით გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ (იხ. ზე მოთ), რა საც 
გა ნა პი რო ბებს ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რის მოთხოვ ნა იმის თა ო ბა ზე, რომ აუდი ტო რის 
ასის ტენ ტ მა გა მო ით ვა ლოს კომ პა ნი ის სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა. 
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შეფასების სქემა

მე-3 კითხ ვა 

 რო გორც წე სი, 1½ ქუ ლამ დე თი თო ე უ ლი გა მოვ ლე ნი ლი სა კითხი სა და გავ ლე ნის 
/ ქ მე დე ბის თ ვის. ასე ვე, ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის / მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი 
პი რე ბის ინ ფორ მი რე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნილ თი თო ე ულ გა მოვ ლე ნილ სა კითხ ზე  
1  ქუ ლამ დე.   

(i) ვალ დე ბუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ტეს ტი რე ბა

– ში და კონ ტ რო ლის ნაკ ლო ვა ნე ბა, არა სან ქ ცი ო ნი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბის რის კი.

– არა ა დეკ ვა ტუ რი აუდი ტო რუ ლი პრო ცე დუ რე ბი, სა ჭი როა შერ ჩე ვი თი ერ თობ  ლი-
ო ბის მო ცუ ლო ბის გაზ რ და და აუდი ტო რუ ლი ტეს ტი რე ბის გა ფარ თო ე ბა, რა თა 
შე ფას დეს ნაკ ლო ვა ნე ბის  ზე მოქ მე დე ბის მას შ ტა ბი და მნიშ ვ ნე ლო ბა. 

– ში და კონ ტ როლ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი აუდი ტის მიდ გო მა შე იძ ლე ბა შე უ სა ბა მო იყოს, 
ძი რი თა დი პრო ცე დუ რე ბის გა ფარ თო ე ბის მიდ გო მის სა ჭი რო ე ბის გან ხილ ვა.

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა/ მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი:

–    კონ ტ რო ლის ნაკ ლო ვა ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ჩარ თ ვა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ბის თ ვის მომ ზა დე ბულ ან გა რიშ ში.

–    აუდი ტის დროს წარ მოქ მ ნი ლი პო ტენ ცი უ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სირ თუ ლე, რაც 
იწ ვევს მო უ ლოდ ნე ლად  მე ტი ძა ლის ხ მე ვის სა ჭი რო ე ბას აუდიტ ში, საკ მა რი სი 
და შე სა ფე რი სი აუდი ტო რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბი სას.

– ში და კონ ტ რო ლის პო ტენ ცი უ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნაკ ლო ვა ნე ბა.

–    შე სა ბა მი სად, შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს აუდი ტის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს, 
რო მე ლიც უნ და ეც ნო ბოს მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რებს.

 მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლე ბი 4

(ii) მცი რე სა ლა როს თან და კავ ში რე ბუ ლი თაღ ლი თო ბა 

– თან ხა აშ კა რად უმ ნიშ ვ ნე ლოა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის თ ვის. 

– პი რა დი მიზ ნე ბის თ ვის ტაქ სის გა მო ყე ნე ბის თ ვის და ხარ ჯუ ლი ფუ ლი  მცი რე 
სა ლა როს მო ლა რის თაღ ლი თუ რი ოპე რა ცი ა ა. 

– აუდი ტო რი სა და ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის შე და რე ბი თი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა თაღ ლი-
თო ბის პრე ვენ ცი ა სა და გა მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბით. 

– და მო უ კი დებ ლო ბის საფ რ თხე,  აუდი ტო რის ასის ტენ ტის მცი რე სა ლა როს მო ლა-
რეს თან ურ თი ერ თო ბის გა მო, ასის ტენტს არ გა აჩ ნია პრო ფე სი უ ლი პა ტი ოს ნე ბა.

– ფა მი ლი ა რუ ლი ურ თი ერ თო ბის საფ რ თხე, აუდი ტის გუნ დის წევ რ სა და მცი რე 
სა ლა როს  მო ლა რეს შო რის ახ ლო ურ თი ერ თო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

– აუდი ტის გუნ დებ ში პერ სო ნა ლის და ნიშ ვ ნა სა და დამ კ ვე თის თა ნამ შ რომ ლებ თან 
პი რა დი ურ თი ერ თო ბე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბის თ ვის გან კუთ ვ-
ნი ლი ფირ მის პრო ცე დუ რე ბის მი მო ხილ ვა. 

– ასს 220-ის თა ნახ მად, აუდი ტის პარ ტ ნი ორს ეკის რე ბა პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მთე ლი 
აუდი ტის პრო ცეს ში ეთი კუ რი მოთხოვ ნე ბის დაც ვა ზე მო ნი ტო რინ გის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ზე.   

 ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა/ მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი: 

– უკა ნო ნო ქმე დე ბაა კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა და, გარ და 
ამი სა, ეს შე იძ ლე ბა მი ა ნიშ ნებ დეს  კონ ტ რო ლის  გა რე მოს ნაკ ლო ვა ნე ბა ზე.

–    აუდი ტო რის და მო უ კი დებ ლო ბის საფ რ თხეს წარ მო ად გენს ეთი კის კო დექ სი სა 
და ასს 260--ის მოთხოვ ნე ბის შე საძ ლო შე უს რუ ლებ ლო ბა.
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–   მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თან ხე ბი არ არის არ სე ბი თი, პო ტენ ცი უ რი დარ ღ ვე ვის 
შე სა ხებ უნ და ეც ნო ბოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას აუდი ტო რის რე კო მენ და ცი ას თან 
ერ თად იმის თა ო ბა ზე, რომ მცი რე სა ლა როს ყვე ლა ოპე რა ცია ადეკ ვა ტუ რად 
უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს და სან ქ ცი ო ნირ დე ბო დეს. 

  მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლე ბი                                                                                               6

(iii) ამო ნა გებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დრო ში გა მიჯ ვ ნის პრო ცე დუ რე ბის  ტეს ტი რე ბა

–  გა მოვ ლე ნი ლი თან ხა ამო ნა გებ თან მი მარ თე ბით არ არის არ სე ბი თი(შესაბამისი 
გა ან გა რი შე ბით).

– შე უ სა ბა მო ბა ფასს 15-თან, ამო ნა გე ბი აღი ა რე ბუ ლია არას წორ მო მენ ტ ში, ე.ი. 
მომ ხ მა რებ ლის თ ვის კონ ტ რო ლის გა და ცე მამ დე.

–  ამო ნა გე ბის, დე ბი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბი სა (მოთხოვნების) და მო გე ბის ოდე-
ნო ბა გა დი დე ბუ ლი ა.

– არა ა დეკ ვა ტუ რი აუდი ტო რუ ლი პრო ცე დუ რე ბი, სა ჭი როა შეც დო მის ექ ს ტ რა პო-
ლა ცია ან / და დრო ში გა მიჯ ვ ნის  ტეს ტი რე ბა უნ და გა ფარ თოვ დეს სხვა შეც დო-
მე ბის გა მო სავ ლე ნად.

– აუდი ტორ მა ასე ვე უნ და გა ნი ხი ლოს გა სუ ლი წლის დრო ში გა მიჯ ვ ნის პრო-
ცე დუ რე ბი, რა თა გა მო იკ ვ ლი ოს, წი ნა წელს ხომ არ არის დაშ ვე ბუ ლი რა ი მე 
მა კომ პენ სი რე ბე ლი შეც დო მა. 

 ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა/ მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი: 

– ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას უნ და ეც ნო ბოს ყვე ლა უზუს ტო ბის შე სა ხებ და აუდი ტორ მა 
უნ და მო ითხო ვოს მა თი გა მოს წო რე ბა. 

– ფასს  სტან დარ ტებ თან შე უ სა ბა მო ბა.

– არა სა თა ნა დო სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა არის აუდი ტის პრო ცეს ში წა მოჭ რი ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხის მა გა ლი თი და ამის შე სა ხებ  უნ და ეც ნო ბოს მეთ ვალ-
ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს ასს 260-ის შე სა ბა მი სად. 

 მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლე ბი 6

(iv) სა გა და სა ხა დო კონ სულ ტა ცია

– თავ და ჯე რე ბუ ლო ბის საფ რ თხე, რად გან გა და სა ხა დის გა ან გა რი შე ბა ქმნის 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ასა ხუ ლი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბი სა და სა გა-
და სა ხა დო ხარ ჯის სა ფუძ ველს. 

–    რის კი იზ რ დე ბა დამ კ ვე თის კო ტო რე ბუ ლი კომ პა ნი ის  სტა ტუ სის გა მო. 

–  აუდი ტორ მა არ უნ და მო ამ ზა დოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა სა ფონ დო ბირ ჟა ზე 
კო ტი რე ბუ ლი დამ კ ვე თის თ ვის. 

–    მა შა სა და მე, აქ მი უ ღე ბე ლია აუდი ტო რის თ ვის Davis Co-სთვის სა გა და სა ხა დო 
ვალ დე ბუ ლე ბის გა მოთ ვ ლა. 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა/ მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი: 

–    დამ კ ვე თის ფი ნან სურ პერ სო ნალს არ აქვს შე სა ბა მი სი უნა რე ბი და ცოდ ნა.

–    გავ ლე ნა  დამ კ ვე თის თა ნამ შ რომ ლე ბის და ქი რა ვე ბის ან / და სწავ ლე ბის   პრო-
ცე დუ რებ ზე. 

 მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლე ბი 4

 მაქ სი მუმ 20
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მე-5 კითხ ვა

(ბ)    თქვენ ხართ  Blackmore  ჯგუ ფის 2018 წ. 31 მარტს დას რუ ლე ბუ ლი წლის ფი ნან სუ-
რი ან გა რიშ გე ბის აუდიტ ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი მე ნე ჯე რი, რო მე ლიც არის სა ფონ დო 
ბირ ჟა ზე კო ტი რე ბუ ლი კომ პა ნია და აწარ მო ებს მა ღა ლი ხა რის ხის მუ სი კა ლურ 
ინ ს ტ რუ მენ ტებს. ჯგუ ფის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის პრო ექ ტ ში აღი ა რე ბუ ლია და ბეგ-
ვ რამ დე ზა რა ლი $2.2 მლნ (2017 წ. - $1.5 მლნ ზა რა ლი) და მთლი ა ნი აქ ტი ვე ბი $14.1 
მლნ  (2017 წ. - $18.3 მლნ). აუდი ტი სა და ცაა დას რულ დე ბა და უფ როს მა აუდი ტორ მა 
მო ამ ზა და აუდი ტო რის დას კ ვ ნის პრო ექ ტი, რო მე ლიც მო ი ცავს შემ დეგ ამო ნა რიდს:

  

აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბი

1. ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე ფა სე ბა

     ჯგუფს გა ფორ მე ბუ ლი აქვს სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ფორ ვარ დუ ლი ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბი მა სა ლე ბის შეს ყიდ ვა ზე, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბა სა წარ მოო 
პრო ცეს ში. ამ არა კო ტი რე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე ფა სე ბა ეყ რ დ ნო ბა გარ-
კ ვე ულ ვა რა უ დებ ს / ჰი პო თე ზებს და  ჯგუ ფის ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რის ტო მას 
ბო ლი ნის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ ში და მო დე ლებს. ბ-ნი ბო ლი ნი 2018 წლის 
იან ვ რი დან არის და საქ მე ბუ ლი ამ ჯგუფ ში და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე ფა სე ბის 
გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბაა და კავ ში რე ბუ ლი მის მი ერ გა მოთ ვ ლილ შე ფა სე ბებ თან 
მი სი გა მო უც დე ლო ბის გა მო. შე დე გად, ამ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე ფა სე ბას 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ძა ლის ხ მე ვა დას ჭირ და ჩვენს აუდიტ ში. 

2. მომ ხ მა რებ ლის ლიკ ვი და ცია

   კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში მოთხოვ-
ნე ბის ციფ რ ში ჩარ - თუ ლია ერ თ -ერ თი მომ ხ მა რებ ლის გან მი სა ღე ბი თან ხა 
$287,253, რო მელ მაც შეწყ ვი ტა სა ვაჭ რო საქ მი ა ნო ბა. იმის გა მო, რომ ჯგუფს 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არა აქვს ეს ვა ლი, ჩვენ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ჯგუფ მა უნ და 
ასა ხოს $287,253-ის ოდე ნო ბის სრუ ლი ანა რიცხი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის თ-
ვის, რის შე დე გა დაც ამ თან ხით შემ ცირ დე ბა მო ცე მუ ლი წლის და ბეგ ვ რამ დე 
მო გე ბა და მთლი ა ნი აქ ტი ვე ბი 2018 წლის 31 მარ ტის მდგო მა რე ო ბით.

3. პი რო ბი თი მო საზ რე ბა, გა მოწ ვე უ ლი სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი უთან ხ მო ე ბის გა მო

 ჩვე ნი აზ რით, ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე ზე მოთ აღ წე რი ლი სა კითხის გავ ლე-
ნის გარ და, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა სა თა ნა დოდ არის მომ ზა დე ბუ ლი ყვე ლა 
არ სე ბი თი ას პექ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით ფასს სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად.

4. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა 

 ჩვენ ყუ რადღე ბას ვა მახ ვი ლებთ 2018 წ. 31 მარტს დას რუ ლე ბუ ლი წლის $2.2 
მლნ-ის ოდე ნო ბის და ბეგ ვ რამ დე ზა რალ ზე და ასე ვე იმ ფაქ ტ ზე, რომ ჯგუფ-
მა და არ ღ ვია ძი რი თა დი დამ ფი ნან სებ ლის სეს ხის შემ ზღუ და ვი პი რო ბე ბი 
(კოვენანტები). ამ გ ვა რად, არ სე ბობს არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა, რო მელ-
მაც შე საძ ლოა ეჭ ვ ქ ვეშ და ა ყე ნოს ჯგუ ფის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბის უნა რი. ჩვე ნი 
მო საზ რე ბა არ არის მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ამ სა კითხ თან მი მარ თე ბით.

მო გეთხო ვე ბათ:

კრი ტი კუ ლად შე ა ფა სოთ Blackmore ჯგუ ფის 2018 წ. 31 მარტს დას რუ ლე ბუ ლი წლის 
კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი  ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ შედ გე ნი ლი აუდი ტო რის 
დას კ ვ ნი დან ამო ნა რი დი. 

შე ნიშ ვ ნა: არ მო გეთხო ვე ბათ აუდი ტო რის დას კ ვ ნის ამო ნა რი დის ხე ლახ ლა და წე რა. 
                           (12 ქუ ლა)

(20 ქუ ლა)
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პა სუ ხი

5(ბ) აქ კრი ტი კუ ლად გან სა ხილ ვე ლია რამ დე ნი მე სა კითხი, რა თა შე ვა ფა სოთ აუდი ტო-
რის დას კ ვ ნის ამო ნა რი დი, რომ ლის პრო ექ ტიც მო ამ ზა და უფ როს მა აუდი ტორ მა 
ეს სა კითხე ბი ა:  

       აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბი

 ეს ნა წი ლი უნ და მო ი ცავ დეს შე სა ვალ აბ ზაცს, სა დაც ახ ს ნი ლი იქ ნე ბა აუდი ტის ძი-
რი თა დი სა კითხე ბის ცნე ბა, რა თა აუდი ტო რის დას კ ვ ნის მომ ხ მა რებ ლებ მა გა ი გონ 
მა თი მნიშ ვ ნე ლო ბა. შე სა ვალ ნა წილ ში ასე ვე ნათ ლად უნ და იყოს მი თი თე ბუ ლი, 
რომ აუდი ტო რი ცალ კე არ გა მოთ ქ ვამს მო საზ რე ბას „აუდიტის ძი რი თა დი სა კითხე-
ბის“ ნა წილ ში აღ წე რილ სა კითხებ თან მი მარ თე ბით.

 ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე ფა სე ბა 

 ეს ისე თი სფე რო ა, რო მელ საც აუდი ტის დროს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ჯა ესა ჭი რო ე ბა 
და რო მელ თა ნაც და კავ ში რე ბუ ლია არ სე ბუ ლი უზუს ტო ბის მა ღა ლი რის კი. მა შა სა-
და მე მი სი ჩარ თ ვა აუდი ტის ძი რი თად სა კითხებ ში მარ თე ბუ ლი ა, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში უნ და იყოს ახ ს ნი ლი ის ფაქ ტო რე ბი, რო მელ თა 
გა მოც აუდი ტორ მა ეს სა კითხი მი იჩ ნია აუდი ტის ძი რი თად სა კითხად. გარ და ამი სა, 
ეს და ეხ მა რე ბა მომ ხ მა რებ ლის აუდი ტო რის დას კ ვ ნის სხვა ნა წი ლის გა გე ბა შიც, თუ 
აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ში მო ცე მუ ლი იქ ნე ბა ამ სა კითხის რა ო დე ნობ რი ვი შე ფა სე ბა 
და მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბის შე ფა სე ბა და ახ ს ნი ლი იქ ნე ბა მი სი გავ ლე ნა აუდი ტის სა-
მუ შა ოს ხა სი ათ სა და მას შ ტაბ ზე.

 აუდი ტორ მა უნ და აღ წე როს, რო გორ გა და იჭ რა აუდი ტის პრო ცეს ში ეს სა კითხე-
ბი და, მარ თა ლი ა, ეს აუდი ტო რის გან ს ჯის სა გა ნი ა, მაგ რამ აუდი ტორს შე უძ ლია 
აღ წე როს გა ტა რე ბუ ლი სა პა სუ ხო ზო მე ბი ან გა მო ყე ნე ბუ ლი მიდ გო მა, მოკ ლედ 
გა ნი ხი ლოს, რა პრო ცე დუ რე ბი ჩა ტარ და და მი უ თი თოს პრო ცე დუ რე ბის შე დე გე ბის 
შე სა ხებ. გან სა ხილ ვე ლი ამო ნა რი დის ტექ ს ტის მი ხედ ვით აუდი ტო რის დას კ ვ ნის 
მომ ხ მა რებ ლე ბი კარ გად ვერ გა ი გე ბენ, რო გორ შეკ რი ბა აუდი ტორ მა მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბი აუდი ტის ამ ძი რი თა დი სფე როს შე სა ხებ. 

 გარ და ამი სა, აქ არის რამ დე ნი მე სა კითხი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია დას კ ვ ნის 
ამ ნა წილ თან. აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ში მი თი თე ბუ ლი არ უნ და იყოს ჯგუ ფის ფი-
ნან სუ რი დი რექ ტო რის სა ხე ლი და გვა რი და არც გაკ რი ტი კე ბუ ლი არ უნ და იყოს 
ის გა მო უც დე ლო ბის გა მო. სიტყ ვის ვა რა უდე ბის / ჰი პო თე ზე ბის გა მო ყე ნე ბა მი ზან-
შე წო ნი ლი არ არის და ეს ზი ანს აყე ნებს აუდი ტი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბის პრო ცე სის სან დო ო ბას.

 მომ ხ მა რებ ლის ლიკ ვი და ცია

  მომ ხ მა რებ ლის გან მი სა ღე ბი $287,253 არ სე ბი თია და ბეგ ვ რამ დე ზა რალ თან 
მი მარ თე ბით -  მი სი 13.1%-ია და აქ ტი ვე ბის - 2%. მა შა სა და მე, მი ზან შე წო ნი ლია 
`გარდა~ პი რო ბი თი მო საზ რე ბა არ სე ბი თი უზუს ტო ბის სა ფუძ ველ ზე. თუმ ცა, დე-
ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია არ სე ბი თი უზუს ტო ბის შე სა ხებ სა ერ თოდ არ უნ და იყოს 
ჩარ თუ ლი „აუდიტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის“ ნა წილ ში, არა მედ აღ წე რი ლი უნ და 
იყოს პი რო ბი თი მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის აბ ზაც ში. გარ და ამი სა, გარ კ ვე ვით უნ და 
იყოს მი თი თე ბუ ლი ამის შე სა ხებ თვი თონ მო საზ რე ბის აბ ზაც ში. ამას თან, აუდი ტო-
რი ის დას კ ვ ნის ტექ ს ტ ში ამ ჟა მად მი თი თე ბუ ლია და ბეგ ვ რამ დე მო გე ბის შემ ცი რე ბა, 
რო დე საც მი თი თე ბუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო და ბეგ ვ რამ დე ზა რა ლის ზრდა. 
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 მო საზ რე ბის აბ ზა ცი

 ეს აბ ზა ცი არას წორ ად გი ლას არის გან თავ სე ბუ ლი დას კ ვ ნა ში და არას წო რად არის 
და სა თა უ რე ბუ ლი. ეს აბ ზა ცი უნ და იყოს აუდი ტო რის დას კ ვ ნის და საწყის ში და უნ და 
ეწე როს მარ ტი ვი სა თა უ რი „პირობითი მო საზ რე ბა“. მო საზ რე ბის აბ ზაც ში ნათ ლად 
უნ და იყოს მი თი თე ბუ ლი, რომ ეს სა კითხი აღ წე რი ლია „პირობითი მო საზ რე ბის 
სა ფუძ ვ ლის“ აბ ზაც ში, რო მე ლიც გან თავ სე ბუ ლი უნ და იყოს უშუ ა ლოდ მო საზ რე ბის 
აბ ზა ცის შემ დეგ და მას ში ნათ ლად უნ და იყოს აღ წე რი ლი სა კითხი, რა მაც გა ნა პი-
რო ბა პი რო ბი თი მო საზ რე ბა. რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ ზე მოთ, აქ მარ თე ბუ ლია 
„გარდა“ პი რო ბი თი მო საზ რე ბა არ სე ბი თო ბის სა ფუძ ველ ზე. 

 ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი სა წარ მო - მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცი

 ასს 570-ის  - „ფუნქციონირებადი სა წარ მო“ - შე სა ბა მი სად უკ ვე აღარ არის ნე ბა-
დარ თუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცის გა მო ყე ნე ბა სა წარ მოს 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე- ბუ ლი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის აღ სა წე რად, 
რომ ლის შე სა ხე ბაც ინ ფორ მა ცია გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლია ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე-
ნიშ ვ ნებ ში. აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ახ ლა უნ და მო ი ცავ დეს სპე ცი ა ლურ ცალ კე ნა წილს, 
რო მე ლიც გან თავ სე ბუ ლია მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის აბ ზა ცის შემ დეგ და აუდი ტის 
ძი რი თა დი სა კითხე ბის ნა წი ლის წინ და მი სი სა თა უ რი იქ ნე ბა „საწარმოს ფუნ ქ-
ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბული არ სე ბი თი გა ნუ საზ ღ ვ რე ლო ბა“. სა წარ მოს 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის ნა წილ-
ში  კონ კ რე ტუ ლად მი თი თე ბუ ლი  უნ და იყოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ის შე ნიშ ვ ნა, 
სა დაც დი რექ ტო რებ მა წარ მო ად გი ნეს დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია ამ გა ნუ საზღ ვ რე-
ლო ბის შე სა ხებ. თუ ეს სა კითხი დი რექ ტო რე ბის მი ერ ადეკ ვა ტუ რად არ იქ ნე ბო და 
გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე ნიშ ვ ნებ ში, მა შინ აუდი ტორ მა სრულ-
ყო ფი ლად უნ და აღ წე როს სა წარ მოს ფუნ ქ ცი ო ნირე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია და აუდი ტო რუ ლი მო საზ რე ბა უნ და იყოს 
„გარდა“ პი რო ბი თი მო საზ რე ბა ამ ინ ფორ მა ცი ის არ გამ ჟ ღავ ნე ბით გა მოწ ვე უ ლი 
არ სე ბი თი უზუს ტო ბის სა ფუძ ველ ზე.  

შე ფა სე ბის სქე მა

კითხ ვა 5(ბ) 

რო გორც წე სი, 1 ქუ ლამ დე თი თო კარ გად ახ ს ნი ლი სა კითხის თ ვის. 

აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის ნა წი ლი 

–     აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის ნა წი ლი უნ და მო ი ცავ დეს შე სა ვალ აბ ზაცს, სა დაც 
ახ ს ნი ლია აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის ცნე ბა. 

–    აუდი ტო რი არ გა მოთ ქ ვამს ცალ კე მო საზ რე ბას აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის 
შე სა ხებ. 

ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე ფა სე ბა

–     სფე რო, რო მელ საც აუდიტ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ჯა ესა ჭი რო ე ბა, არ სე ბი თი უზუს-
ტო ბის მა ღა ლი რის კით, მა შა სა და მე, პო ტენ ცი უ რად შე სა ფე რი სია ამ სა კითხის  
ჩარ თ ვა აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის ნა წილ ში.   

–   და ეხ მა რე ბო და მომ ხ მა რებ ლის დას კ ვ ნის გა გე ბა ში, თუ: 

• დას კ ვ ნა ში მო ცე მუ ლი იქ ნე ბა ამ სა კითხის რა ო დე ნობ რი ვი/ მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
შე ფა სე ბა.  
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• ახ ს ნი ლი იქ ნე ბა მი სი გავ ლე ნა აუდი ტის სა მუ შა ოს ხა სი ათ სა და მას შ ტაბ ზე. 

–    აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის ნა წი ლის არას წო რი ფორ მუ ლი რე ბა. 

• მი თი თე ბუ ლი არ უნ და იყოს ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რის სა ხე ლი და გვა რი.  

• არ უნ და იყოს გაკ რი ტი კე ბუ ლი ის გა მო უც დე ლო ბის გა მო. 

• არას წო რად შერ ჩე უ ლი სიტყ ვე ბი/ ტერ მი ნე ბი „ვარაუდების/ჰიპოთეზები“ ზი ანს 
აყე ნებს აუდი ტი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის პრო ცე სის სან - 
დო ო ბას. 

მომ ხ მა რებ ლის ლიკ ვი და ცია 

– არ სე ბი თია მო გე ბი სა და ზა რა ლის მი მართ (შესაბამის გა მოთ ვ ლას თან ერ თად) 

–  დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია არ სე ბი თი უზუს ტო ბის შე სა ხებ სა ერ თოდ არ უნ და იყოს 
ჩარ თუ ლი „აუდიტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის“ ნა წილ ში, არა მედ აღ წე რი ლი უნ და 
იყოს პი რო ბი თი მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის აბ ზაც ში და ამის შე სა ხებ გარ კ ვე ვით უნ და 
იყოს მი თი თე ბუ ლი მო საზ რე ბის აბ ზაც ში. 

–  არას წო რად არის მი თი თე ბუ ლი და ბეგ ვ რამ დე მო გე ბის შემ ცი რე ბა, მი თი თე ბუ ლი 
უნ და ყო ფი ლი ყო და ბეგ ვ რამ დე ზა რა ლის ზრდა. 

მო საზ რე ბის აბ ზა ცი  

– არას წო რად არის გან თავ სე ბუ ლი, ახ ლა უნ და იყოს აუდი ტო რის დას კ ვ ნის და-
საწყის ში და მას ში ნათ ლად უნ და იყოს მი თი თე ბუ ლი, რომ ინ ფორ მა ცია არ სე ბი თი 
უზუს ტო ბი შე სა ხებ აღ წე რი ლია „მოსაზრების სა ფუძ ვ ლის“ აბ ზაც ში, რო მე ლიც მის  
შემ დეგ არის გან თავ სე ბუ ლი. 

–  არას წო რი სა თა უ რი, სა თა უ რი უნ და იყოს უბ რა ლოდ „პირობითი მო საზ რე ბა“. 

–    შე სა ფე რი სია „გარდა“ მო საზ რე ბა,  არ სე ბი თი უზუს ტო ბის სა ფუძ ველ ზე . 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი სა წარ მო 

– ასს 570-ის (გადასინჯული) შემ დეგ, მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცის 
გა მო ყე ნე ბა აღარ არის მარ თე ბუ ლი. 

– აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ახ ლა უნ და შე ი ცავ დეს სპე ცი ა ლურ ნა წილს, სა ხელ წო დე ბით  
„ფუნქციონირებადობასთან და კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა“. 

–     ეს ნა წი ლი უნ და იყოს უშუ ა ლოდ მო საზ რე ბის სა ფუძ ვ ლის აბ ზა ცის შემ დეგ, მაგ რამ 
„აუდიტის ძი რი თა დი სა კითხე ბის“ ნა წი ლის წინ. 

–  აქ ზუს ტად უნ და მი თი თე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე ნიშ ვ ნა, სა დაც დი რექ-
ტო რებ მა აღ წე რეს გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ტა ლე ბი. 

– თუ დი რექ ტო რე ბის მი ერ ადეკ ვა ტუ რად არ არის გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი  ეს ინ ფორ მა ცი ა, 
მო საზ რე ბა  უნ და იყოს პი რო ბი თი „გარდა“, იმის გა მო, რომ გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი არ 
არის  სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა.

 

 მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლე ბი 12

 მაქ სი მუმ 20
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

მა ნამ, სა ნამ გა ე როს კლი მა ტის ცვლი-
ლე ბის 26-ე კონ ფე რენ ცი ა ზე მსოფ ლიო 
ლი დე რე ბი კლი მა ტის კრი ზისს გა ნი ხი-
ლავ დ ნენ, ACCA UK-ს და CFN-ის მი ერ 
ერ თობ ლი ვად ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა ში მო-
ნა წი ლე მცი რე სა წარ მო თა მფლო ბე ლებ მა 
თა ვი ანთ პა სუ ხებ ში ასა ხეს ის რე ა ლო ბა, 
რომ ლის წი ნა შეც ისი ნი დგა ნან გა რე მო ზე 
ზრუნ ვის კუთხით.

მცი რე სა წარ მო თა მფლო ბე ლებ მა აღ-
ნიშ ნეს, რომ უპირ ვე ლე სი პრობ ლე მა, 
რო მე ლიც მათ ხელს უშ ლის ეკო მე გობ-
რუ ლი სტრა ტე გი ე ბის და ნერ გ ვა ში, რა თა 
თა ვი ან თი ოპე რა ცი ე ბი უფ რო მდგრა დი 
გა ხა დონ, არის დრო ი სა და რე სურ სის 
ნაკ ლე ბო ბა.

გარ და ამი სა, კომ პა ნი ე ბის „ბოსებმა“ 
აღ ნიშ ნეს, რომ მათ ამ მი მარ თუ ლე ბით 
მუ შა ო ბა ში ხელს უშ ლის მდგრა დო ბის 
გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა კითხ ში გა მო-
უც დე ლო ბა - არ იცი ან,  სა ი დან და იწყონ 
და ასე ვე  ისიც, რომ ეს სა კითხი არ მო ი-
აზ რე ბა მცი რე სა წარ მო თა პრი ო რი ტე ტებს 
შო რის.

მცირესაწარმოებსარაქვთდროდარესურსი
იმისთვის,რომუფროეკომეგობრულებიგახდნენ

მა გა ლი თად, ბუ ღალ ტ რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ მდგრა დო ბის სა კითხებ ში დახ მა-
რე ბის თხოვ ნით მათ მი მარ თა მხო ლოდ 
თა ვი ან თი დამ კ ვე თე ბის  4%-მა.

მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა გა მო-
კითხ ვა კარ გად ასა ხავს იმ გა მოწ ვე ვებს, 
რო მელ საც მცი რე სა წარ მო თა უმ რავ-
ლე სო ბა აწყ დე ბა სა კუ თა რი მცდე ლო ბის 
დროს, გახ დ ნენ უფ რო ეკო მე გობ რუ ლე ბი 
და ამავ დ რო უ ლად გა უმ კ ლავ დ ნენ პან დე-
მი ით გა მოწ ვე ულ გან სა კუთ რე ბით მწვა ვე 
პრობ ლე მებს.

პრობ ლე მე ბი მო ი ცავს მი წო დე ბის ჯაჭ ვ სა 
და სა ჭი რო უნა რე ბის მქო ნე კად რე ბის მო-
ზიდ ვას თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებს, 
ინ ფ ლა ცი ის გაზ რ დი ლი დო ნის შე დე გად 
მი ღე ბულ ფი ნან სურ წნეხს და და ფი ნან-
სე ბის ხარ ჯებს.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის ან გა რი ში მო ი-
ცავს 16,300 მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მოს 
წარ მო მად გე ნე ლი ბუ ღალ ტ რე ბის გან 
მო პო ვე ბულ ინ ფორ მა ცი ას იმის თა ო ბა-
ზე, თუ რას ამ ბო ბენ მა თი დამ საქ მე ბე ლი 
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საჯაროფინანსებისმტკიცედაძლიერი
მენეჯმენტიაუცილებელიაარსებული
დამომავალირისკებისსამართავად

კომ პა ნი ე ბი აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბის გან-
ხილ ვი სას.

ამას თან, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე სა წარ-
მო ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მათ ისევ უწევთ 
გამ კ ლა ვე ბა ტრა დი ცი უ ლი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი-
დან სა თა ნა დო და ფი ნან სე ბის მო ზიდ ვის 
პრობ ლე მას თან მას შემ დეგ, რაც შეწყ და 
სა ხელ მ წი ფო დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის 
ფარ გ ლებ ში სეს ხე ბის გა ცე მა. პრაქ ტი კო-
სე ბის 65% აღ ნიშ ნავს, რომ მათ დამ კ ვე-
თებს გა უ ჭირ დათ ოვერ დ რაფ ტის მო პო-
ვე ბა გა სუ ლი 3 თვის გან მავ ლო ბა ში, რაც 
აგ ვის ტოს მო ნა ცემ თან შე და რე ბით (57%) 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ტე ბა ა.

პრაქ ტი კუ ლად, ბუ ღალ ტერ თა 20% მი-
იჩ ნევს, რომ მათ დამ კ ვეთს არ მი უ ღია 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის თ ვის სა ჭი რო საკ მა რი სი 
ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა სა ხელ მ წი ფოს 
მხრი დან.

მე ო რე მხრივ, ამის მი უ ხე და ვად, მცი რე 
სა წარ მო თა 40% აცხა დებს, რომ ისი-
ნი უკ ვე და უბ რუნ დ ნენ პან დე მი ამდელ 
მდგო მა რე ო ბას პრო დუქ ტი უ ლო ბის ან / და 
ბრუნ ვის მაჩ ვე ნებ ლე ბით, ხო ლო თით ქ მის 
მე ოთხე დი (23%) ვა რა უ დობს, რომ მო უ-

წევს თა ნამ შ რომ ლე ბის და მა ტე ბა მო მა ვა-
ლი 6-12 თვის გან მავ ლო ბა ში.

თუმ ცა, მფლო ბე ლებს კვლავ უწევთ გა უ ა-
რე სე ბულ მენ ტა ლურ ჯან მ რ თე ლო ბას თან 
გამ კ ლა ვე ბა. მა თი 20% აღ ნიშ ნავს, რომ 
გა ნიც დის მო მა ტე ბულ სტრეს სა და შფოთს, 
ხო ლო 8%-ს  ძი ლის პრობ ლე მა აქვს.

ACCA UK-ს თავ მ ჯ დო მა რე, კლერ ბე-
ნი სო ნი აცხა დებს: „მცირე სა წარ მო თა 
მფლო ბე ლე ბი გა და უ დე ბე ლი პრობ ლე-
მე ბის მოგ ვა რე ბით არი ან და კა ვე ბუ ლი 
და იბ რ ძ ვი ან გა დარ ჩე ნის თ ვის. გა სა გე ბი ა, 
რომ ახ ლა ისი ნი ვერ ფო კუ სირ დე ბი ან 
მდგრა დო ბა სა  და ეკო ლო გი ას თან და-
კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე, თუმ ცა, ჩვენ მათ 
ვურ ჩევთ,  უფ რო გრძელ ვა დი ა ნი პო ზი ცია 
„დაიჭირონ“ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა-
კითხე ბი თან და თან „ჩააშენონ“ სა კუ თარ 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში.

სა ხელ მ წი ფო ებ მა და მსხვი ლი ბიზ ნე სის 
წარ მო მად გენ ლებ მა ახ ლე ბუ რი მიდ გო-
მით უნ და იმუ შა ონ ამ მი მარ თუ ლე ბით 
და და ეხ მა რონ მცი რე სა წარ მო ებს იმის 
გა აზ რე ბა ში, თუ რა წვლი ლის შე ტა ნა შე-
უძ ლი ათ მათ ამ საქ მე ში.“

წყა რო: accaglobal.com

გა ე როს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე-
ბის (UN SDG) მიღ წე ვა და მო კი დე ბუ ლია 
სა ხელ მ წი ფო თა მი ერ სა ჯა რო „საფულის“ 
სწო რად მარ თ ვა ზე. 

ACCA-ის ახალ ან გა რიშ ში „საჯარო ფი - 
 ნან სე ბის მე ნეჯ მენ ტის მიდ გო მე ბის გა და-
ხედ ვა“ გან მარ ტე ბუ ლი ა, რომ Covid-19-ის 
პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა კრი ზის მა მრა-
ვა ლი გაკ ვე თი ლი უნ და ას წავ ლოს სა ხელ-
მ წი ფო ებს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის-
თ ვის (PFM) გა მო ყე ნე ბულ მიდ გო მებ თან 
და კავ ში რე ბით.

ACCA-ის ყო ველ წ ლი უ რი ვირ ტუ ა ლუ რი 
სა ჯა რო სექ ტო რის კონ ფე რენ ცი ის მო სამ-
ზა დე ბელ პე რი ოდ ში გა მო ცე მულ ან გა რიშ-

ში და სა ბუ თე ბუ ლი ა, რომ სა ხელ მ წი ფოს 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი მთლი ა ნად და მო კი დე-
ბუ ლია სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მე ნეჯ მენ ტის 
მი სი  სის ტე მე ბის ხა რის ხ ზე - რო გორ ამ-
ზა დებს ის ბი უ ჯე ტებს, რო გორ მო ი ზი დავს 
და ფი ნან სე ბას, რო გორ ხარ ჯავს ფულს და 
აწარ მო ებს ან გა რიშ გე ბას.

იმი სათ ვის, რომ გა უმ კ ლავ დ ნენ Covid-19-
ის პან დე მი ის გა მოწ ვე ვებს და შე ას რუ ლონ 
გა ე როს მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი, აუცი ლე ბე ლი ა, 
სა ხელ მ წი ფო ებს ჰყავ დეთ შე სა ფე რი სი 
სა ჭი რო უნა რე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი ამ 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი საქ მის შე სას რუ-
ლებ ლად.
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ACCA-ის სა ჯა რო სექ ტო რის მი მარ თუ ლე-
ბის თავ მ ჯ დო მა რე და ან გა რი შის თა ნა ავ-
ტო რი გან მარ ტავს: „სახელმწიფო მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი რის კის ქვეშ დგას, თუ არ ჰყავს 
სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მე ნეჯ მენ ტის  სფე-
რო ში  სა თა ნა დო რა ო დე ნო ბის პრო ფე-
სი ო ნა ლი. იმი სათ ვის, რომ ისარ გებ ლონ 
თა ნა მედ რო ვე გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბის მე ნეჯ მენ ტის  სის ტე მე ბით, 
სა ხელ მ წი ფო ებს შე საძ ლოა დას ჭირ დეთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა რო გორც უშუ ა ლოდ სის ტე მებ-
ში, ისე სა ჯა რო ფი ნან სე ბის  მე ნეჯ მენ ტის 
სფე როს სპე ცი ა ლის ტე ბის მომ ზა დე ბა ში, 
რომ ლებ მაც უნ და შე ა ფა სონ მო მა ვა ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი.“

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის  მე ნეჯ მენ ტის სპე ცი ა-
ლის ტი და ან გა რი შის თა ნა ავ ტო რი, გა რი 
ბენ დი დას ძენს: 

„ფინანსური მე ნეჯ მენ ტი კრი ტი კუ ლად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ-
სა ხუ რე ბის მი წო დე ბი სა და ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის. 
პან დე მი ამ  სა ხელ მ წი ფო ებს ბევ რი გაკ ვე-
თი ლი ას წავ ლა  იმის თა ო ბა ზე, თუ რა მუ-
შა ობ და სწო რად და რა - მო სა ლოდ ნელ ზე 
უარე სად. ჩვენ გავ ცემთ რე კო მენ და ცი ებს 
მო მავ ლის თ ვის, რად გან იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
თუ სა ხელ მ წი ფო ე ბი ისევ პან დე მი ამ დე ლი 
პე რი ო დის სტა ტუს ქვოს და უბ რუნ დე ბი ან 
სა ჯა რო ფი ნან სე ბის  მე ნეჯ მენ ტის კუთხით, 
ეს ხე ლი დან გაშ ვე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა 
იქ ნე ბა.“

ან გა რი ში მო ი ცავს ACCA-ის 1,500 წევ რის 
შე ხე დუ ლე ბებს იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გორ 
უნ და გან ვი თარ დეს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის  
მე ნეჯ მენ ტის  სის ტე მე ბი იმი სათ ვის, რომ 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს მო მავ ლის კრი ზი-
სებ თან გამ კ ლა ვე ბა. 

რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, ყვე ლა ზე ტი პუ რი  
გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბია შემ დე გი:

• ინ დი ვი დე ბი სა და ბიზ ნე სე ბის / სა მე-
წარ მეო სუ ბი ექ ტე ბის ფი ნან სურ სა ჭი-
რო ე ბებ ზე რე ა გი რე ბა (45%);

• დის ტან ცი ურ მუ შა ო ბა ზე გა დას ვ ლა 
(42%);

• სა ჭი რო ტექ ნო ლო გი უ რი/ ციფ რუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის არ ქო ნა (42%);

• სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის გამ ჭ ვირ ვა-
ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა (41%).

რეს პონ დენ ტე ბი ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა სა 
და შუა აღ მო სავ ლეთ ში ბევ რად უფ რო 
პო ზი ტი უ რად აფა სებ დ ნენ თა ვი ან თი 
სა ხელ მ წი ფო ე ბის სა ჯა რო სექ ტო რის 
ინ ს ტი ტუ ტებს, ვიდ რე სხვა რე გი ო ნე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. სექ ტო რე ბის მი ხედ-
ვით, სა ჯა რო სექ ტო რის რეს პონ დენ ტე ბის 
უფ რო დი დი ნა წი ლი (62%) მი იჩ ნევს ეფექ-
ტუ რად სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა დად გ მულ 
ნა ბი ჯებს, ვიდ რე კერ ძო და არა სამ თავ რო-
ბო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი (42% და 
37% შე სა ბა მი სად).

რეს პონ დენ ტებ მა სა ჯა რო ფი ნან სე ბის  
მე ნეჯ მენ ტის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის 3 
ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბის იდენ ტი ფი ცი-
რე ბა მო ახ დი ნეს:

• სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის გამ ჭ ვირ ვა-
ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა;

• რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბი სას პრი-
ო რი ტე ტე ბის გა მოკ ვე თის უკე თე სი 
მე თო დე ბი;

• რის კე ბის მარ თ ვა ზე ფო კუ სი რე ბის 
ზრდა.

კვლე ვე ბის შე დე გად ასე თი დას კ ვ ნა გა მო - 
 ი ტა ნეს: „არ არ სე ბობს უნი ვერ სა ლუ რი 
მიდ გო მა გა მოწ ვე ვებ თან გა სამ კ ლა ვებ - 
 ლად და თი თო ე ულ სა ხელ მ წი ფოს სა-
კუ თა რი სპე ცი ფი კუ რი ფის კა ლუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი აქვს მო საგ-
ვა რე ბე ლი. ახა ლი ნორ მის კენ მი მა ვა ლი 
გზა ყვე ლა სა ხელ მ წი ფოს თ ვის სხვა დას-
ხ ვა ნა ი რი იქ ნე ბა, რად გან თი თო ე უ ლი 
მათ გა ნი გან ს ხ ვა ვე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში 
აღ მოჩ ნ და პან დე მი ის შე დე გად. 

Covid-19-ის პან დე მი ის პა რა ლე ლუ რად 
გაზ რ დი ლი ხარ ჯე ბის გრძელ ვა დი ა ნი 
შე დე გე ბი გა მო ი ხა ტა გაზ რ დილ სა ხელ მ-
წი ფო ვალ სა და სხვა ვალ დე ბუ ლე ბებ ში, 
რა საც ხშირ შემ თხ ვე ვა ში რთუ ლი პო-
ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა 
დას ჭირ დე ბა მო მა ვალ ში.“

წყა რო: accaglobal.comწყა რო: accaglobal.com
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ვებგვერდი, 05/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200000000.05.001.020401
 

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  

ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 206-ე მუხლის პირველ ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ი 1“ 
ქვეპუნქტი:

„ი 1) ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლის სტატუსის მქონე მიწის ნაკვეთი ან მისი 
ნაწილი;“.

მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი                         სალომე ზურაბიშვილი  სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

2 ნოემბერი 2021 წ.
N970-VIმს-Xმპ

ვებგვერდი, 15/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017526

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №299ბრძანება  №299

2021 წლის 11 ნოემბერი ქ. თბილისი2021 წლის 11 ნოემბერი ქ. თბილისი

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

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

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო 
კოდი: 200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 112-ე მუხლის მე-13 პუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„13. 2022 წლის 31 ივლისის ჩათვლით შერჩეულ პირს არააქციზური საქონლის 
სავალდებულო მარკირების ნომინალური ღირებულება აუნაზღაურდება შემოსავლების 
სამსახურის მიერ, შერჩეულ პირთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2021 

წლის 1 ნოემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი



35

ვებგვერდი, 05/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
000000000.00.00.016648

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №34331ბრძანება №34331

2021 წლის 1 ნოემბერი ქ. თბილისი2021 წლის 1 ნოემბერი ქ. თბილისი

„ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის  „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის  
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, საგადასახადო დოკუმენტების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, საგადასახადო დოკუმენტების 
გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის 

უფლების შეზღუდვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 უფლების შეზღუდვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 
წლის 5 აგვისტოს №25697 ბრძანებაში ცვლილების შესახებწლის 5 აგვისტოს №25697 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 
ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტისა და 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-
ფაქტურების, საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო 
ზედნადების გამოწერის უფლების შეზღუდვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 
2021 წლის 5 აგვისტოს №25697 ბრძანების:

ა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. გადასახადის გადამხდელის მიმართვის შემთხვევაში, არაკვალიფიციური დღგ-

ის გადამხდელისთვის, კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების ან 
მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საგადასახადო ორგანოს 
უფლებამოსილი პირი, შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ დადგენილი წესით, 
საკითხის შესწავლის შედეგად.“

ბ) მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51 პუნქტი:
„5 1. არაკვალიფიციურ დღგ-ის გადამხდელისთვის კვალიფიციურ დღგ-ის გადამხდელის 

სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველს წარმოადგენს:
ა) გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანება.
ბ) გადასახადის გადამხდელის დამფუძნებელი პარტნიორის საგადასახადო დავალიანება 

ან/და გადასახადის გადამხდელის დამფუძნებელი პარტნიორის მიერ დაფუძნებული სხვა 
საწარმოს საგადასახადო დავალიანება.

5 2. ამ ბრძანების 5 1 პუნქტის მიზნებისათვის საგადასახადო ორგანო განსაზღვრავს 
საგადასახადო დავალიანების და დამფუძნებელი პარტნიორის წილობრივი მონაწილეობის 
ოდენობას საწარმოში, რა შემთხვევაშიც, პირს არ მიენიჭება კვალფიციური დღგ-ს 
გადამხდელის სტატუსი.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სამსახურის უფროსი                                                                         ლევან კაკავალევან კაკავა
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ვებგვერდი, 29/10/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
000000000.00.00.016646

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №39866ბრძანება №39866

2019 წლის 11 ნოემბერი ქ. თბილისი2019 წლის 11 ნოემბერი ქ. თბილისი

„ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების 
განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 
ბრძანებაში (ნაწილი I) ცვლილების შეტანის შესახებბრძანებაში (ნაწილი I) ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით 
დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, 
ვბრძანებ:

1. „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის 
მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის 
უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანების (ნაწილი I) პირველ პუნქტს დაემატოს 
შემდეგი შინაარსის „ე“-„ზ“ ქვეპუნქტები:

„ე) „სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით 
გამოვლენილი შემოსავლის სხვაობის დაბეგვრის შესახებ“, №5 დანართის შესაბამისად;

ვ) „სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით 
გამოვლენილ ხარჯებში სხვაობის დაბეგვრის შესახებ“, №6 დანართის შესაბამისად;

ზ) „სააღრიცხვო დოკუმენტაციის არარსებობისას, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით 
გამოანგარიშებული განკარგვადი თანხების დაბეგვრის შესახებ“, №7 დანართის შესაბამისად.“.

2. „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის 
მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის 
უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას დაემატოს:

ა) დანართი №5 თანდართული რედაქციით;
ბ) დანართი №6 თანდართული რედაქციით;
გ) დანართი №7 თანდართული რედაქციით.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სამსახურის უფროსი                                                           ვახტანგ ლაშქარაძე ვახტანგ ლაშქარაძე

დანართი №5  

მეთოდური მითითებამეთოდური მითითება
სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი  მეთოდით სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი  მეთოდით 

გამოვლენილი შემოსავლის სხვაობის დაბეგვრის შესახებ (მეთოდური მითითება გამოვლენილი შემოსავლის სხვაობის დაბეგვრის შესახებ (მეთოდური მითითება 
განსაზღვრავს მოგებისა და საშემოსავლო  გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)განსაზღვრავს მოგებისა და საშემოსავლო  გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)

ფაქტობრივი გარემოება ფაქტობრივი გარემოება 
საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებების არაპირდაპირი მეთოდით განსაზღვრის 

შედეგად გამოვლინდა, რომ აღნიშნული მეთოდით გამოანგარიშებული შემოსავალი 
არსებითად აღემატება საწარმოს სააღრიცხვო დოკუმენტაციით ან/და სხვა მტკიცებულებებით 
დაფიქსირებულ შემოსავალს. 

შეფასება და შედეგი შეფასება და შედეგი 
I - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა 

განმარტების წარდგენის შემთხვევაში, მისი განმარტების შესაბამისად, არაპირდაპირი 
მეთოდით გამოანგარიშებულ შემოსავალსა და სააღრიცხვო დოკუმენტაციით დაფიქსირებულ 



37

შემოსავალს შორის დადებითი სხვაობის თანხა დაკვალიფიცირდება, როგორც შესაბამისი 
პერიოდის ბოლოს გაცემული: 

ა) პროცენტიანი ან უპროცენტო სესხი; 
ბ) დივიდენდი; 
გ) ხელფასი; 
შენიშვნა: შენიშვნა: გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება ან/და ახსნა-

განმარტება შეიძლება მოიცავდეს როგორც ჩამოთვლილი ვარიანტების კომბინაციას, ისე 
შესაბამისი თანხის (თანხის ნაწილის) სხვა სახის განაცემად დაკვალიფიცირების შემთხვევას. 

II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა 
განმარტების წარუდგენლობის, აგრეთვე, სხვაობის თანხის განკარგვის თაობაზე სხვა სახის 
ინფორმაციის არ არსებობის შემთხვევაში, სხვაობის თანხა ჩაითვლება შესაბამისი საანგარიშო 
პერიოდის ბოლოს საწარმოს დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი 
პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ ხელფასად. ხელფასად. 

შენიშვნა: შენიშვნა: 
ა) მეთოდური მითითების გამოყენების მიზნით, შემოწმებისას დადგენილი უნდა იყოს, 

რომ სახეზეა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გამოყენების 
საფუძველი. 

ბ) სხვაობის თანხის განკარგვის პერიოდ(ებ)ი შესაძლოა იყოს: 
ბ.ა) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო თარიღ(ებ)ი 

- თუ შესამოწმებელი პერიოდი მოიცავს სრულ კალენდარულ წელს/წლებს და განკარგვადი 
თანხა წარმოიშვა ამავე კალენდარულ წელს/წლებში;

ბ.ბ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული არასრული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო 
თარიღ(ებ)ი - თუ შესამოწმებელი პერიოდი, აგრეთვე, შესამოწმებელი პერიოდის საწყისი 
ან/და საბოლოო წელი არასრული კალენდარული წელია და განკარგვადი თანხა წარმოიშვა 
ამავე არასრულ კალენდარულ წელს/წლებში; 

ბ.გ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული ნებისმიერი თარიღ(ებ)ი - თუ შემოწმების 
შედეგები (გაანგარიშებები) იძლევა ამის შესაძლებლობას; 

ბ.დ) „ბ.ა“, „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პერიოდების კომბინაცია. 
მაგალითი №1  მაგალითი №1  
ფაქტობრივი გარემოება ფაქტობრივი გარემოება 
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო 

შემოწმება. საწარმო გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულია 2017 წლის 1 იანვარს, 
ხოლო მისი საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით საცალო ვაჭრობა (მაღაზია). 
ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა ხორციელდება ნაღდი 
ანგარიშსწორებით. 

დადგენილია, რომ შპს A-მ შესამოწმებელ პერიოდში შეიძინა სასაქონლო მატერიალური 
ფასეულობა (შემდგომში - სმფ) 100 000 ლარის თვითღირებულებით, რაც ამავე პერიოდში 
სრულად რეალიზებულია. ამასთან, მიწოდებული სმფ-ის სარეალიზაციო თანხად 
დაფიქსირებულია 110 000 ლარი, რომელიც სრულადაა მიღებული. თავის მხრივ, სააღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მიხედვით, სრულად დაფარულია მომწოდებლის მიმართ არსებული 100 
000 ლარის ვალდებულება, შესაბამისად, შესამოწმებელ პერიოდში ფიქსირდება მოგება 10 
000 ლარის ოდენობით (110 000 - 100 000). 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გათვალისწინებით, 
საგადასახადო შემოწმების შედეგად მოხდა შემოსავლის გამოანგარიშება არაპირდაპირი 
მეთოდით. შედეგად, შესამოწმებელ პერიოდში მიღებულმა შემოსავალმა, ნაცვლად 
სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული 110 000 ლარისა, შეადგინა 160 000 ლარი (50 
000 ლარით მეტი). 

შეფასება და შედეგი შეფასება და შედეგი 
I - შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელს რეკომენდაციის სახით ეცნობება, 

რომ სათანადო მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში, 
არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხა - 50 000 ლარი, შესაძლოა, 
განხილულ იქნას შესაბამის პირზე გაცემულ პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, 
დივიდენდად, ხელფასად, სხვა სახის განაცემად ან ერთდროულად, პროცენტიან სესხად, 
უპროცენტო სესხად, დივიდენდად, ხელფასად და სხვა სახის განაცემად. შესაბამისად: 

ა) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) პროცენტიან პროცენტიან 
სესხად სესხად განხილვის შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 
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ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 58 823 
ლარი (50 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი 8 823 ლარი (58 823 * 0,15).

ბ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) უპროცენტო უპროცენტო 
სესხად სესხად განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, 
ამასთან: 

● საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 58 823 ლარი (50 000/0,85), ხოლო 
კუთვნილი მოგების გადასახადი 8 823 ლარი (58 823 * 0,15); 

გ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარის) 
დივიდენდად დივიდენდად განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 
დეკემბერს, ამასთან: 

● დივიდენდად დასაბეგრი ბაზა იქნება 52 631 ლარი (50 000/0,95), ხოლო დივიდენდზე 
გადასახდელი თანხა - 2 631 ლარი (52 631 * 0,05); 

● მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 61 919 ლარი (52 631/0,85), ხოლო 
კუთვნილი მოგების გადასახადი - 9 287 ლარი (61 919* 0,15). 

დ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) ხელფასად ხელფასად 
განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს. ამასთან, 
საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 62 500 ლარი (50 000/0,8), ხოლო 
კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი - 12 500 ლარი (62 500 * 0,2). 

ე)  „სხვა სახის განაცემი“„სხვა სახის განაცემი“ დაიბეგრება ამ განაცემის შინაარსის შესაბამისად. 
II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა 

განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი 
სხვაობის თანხა - 50 000 ლარი, ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს დირექტორზე 
(თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ ხელფასად. ხელფასად. 
ამასთან, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 62 500 ლარი (50 000/0,8), ხოლო 
კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი 12 500 ლარი (62 500 * 0,2). 

მაგალითი №2  მაგალითი №2  
ფაქტობრივი გარემოება ფაქტობრივი გარემოება 
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო 

შემოწმება. საწარმო გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულია 2017 წლის 1 იანვარს, 
ხოლო მისი საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით საცალო ვაჭრობა (მაღაზია). 
ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა ხორციელდება ნაღდი 
ანგარიშსწორებით. 

დადგენილია, რომ შპს A-მ შესამოწმებელ პერიოდში შეიძინა სასაქონლო მატერიალური 
ფასეულობა (შემდგომში - სმფ) 100 000 ლარის თვითღირებულებით, რაც ამავე პერიოდში 
სრულად რეალიზებულია. ამასთან, მიწოდებული სმფ-ის სარეალიზაციო თანხად 
დაფიქსირებულია 80 000 ლარი, რომელიც სრულადაა მიღებული. თავის მხრივ, სააღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მიხედვით, ნაწილობრივ, კერძოდ, 80 000 ლარის ოდენობით დაფარულია 
მომწოდებლის მიმართ არსებული 100 000 ლარის ვალდებულება, შესაბამისად, მომწოდებლის 
მიმართ დარჩენილი ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 20 000 ლარს. ამდენად, შპს A-ს 
სააღრიცხვო დოკუმენტების მიხედვით შესამოწმებელ პერიოდში ფიქსირდება ზარალი 20 
000 ლარის ოდენობით (80 000-100 000). 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გათვალისწინებით, 
საგადასახადო შემოწმების შედეგად მოხდა შემოსავლის გამოანგარიშება არაპირდაპირი 
მეთოდით. შედეგად, შესამოწმებელ პერიოდში მიღებულმა შემოსავალმა, ნაცვლად 
სააღრიცხვო დოკუმენტებით დაფიქსირებული 80 000 ლარისა, შეადგინა 130 000 ლარი  
(50 000 ლარით მეტი). 

შეფასება და შედეგი შეფასება და შედეგი 
I - შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელს რეკომენდაციის სახით ეცნობება, 

რომ სათანადო მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში, 
არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხა - 50 000 ლარი,  შესაძლოა, 
განხილულ იქნას შესაბამის პირზე გაცემულ პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, 
დივიდენდად, ხელფასად, სხვა სახის განაცემად ან ერთდროულად, პროცენტიან სესხად, 
უპროცენტო სესხად, დივიდენდად, ხელფასად და სხვა სახის განაცემად. შესაბამისად: 

ა) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) პროცენტიან პროცენტიან 
სესხად სესხად განხილვის შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 
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ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 58 823 
ლარი (50 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი 8 823 ლარი (58 823 * 0,15); 

ბ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) უპროცენტო უპროცენტო 
სესხად სესხად განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, 
ამასთან: 

● საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 58 823 ლარი (50 000/0,85), ხოლო 
კუთვნილი მოგების გადასახადი 8 823 ლარი (58 823 * 0,15); 

გ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი)  დივიდენდად დივიდენდად 
განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან: 

● დივიდენდად დასაბეგრი ბაზა იქნება 52 631 ლარი (50 000/0,95), ხოლო დივიდენდზე 
გადასახდელი თანხა - 2 631 ლარი (52 631 * 0,05); 

● მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 61 919 ლარი (52 631/0,85), ხოლო 
კუთვნილი მოგების გადასახადი - 9 287 ლარი (61 919* 0,15). 

დ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის ხელფასად ხელფასად განხილვის 
შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან საშემოსავლო 
გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 62 500 ლარი (50 000/0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო 
გადასახადი - 12 500 ლარი (62 500 * 0,2). 

ე)  „სხვა სახის განაცემი“ „სხვა სახის განაცემი“ დაიბეგრება ამ განაცემის შინაარსის შესაბამისად. 
II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებებისა ან/და ახსნა 

განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი 
სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) დაბეგვრისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კომპანიას

გააჩნია მომწოდებლის მიმართ ვალდებულება 20 000 ლარის ოდენობით, რომლის 
დაფარვის მიზნითაც შესაძლებელია საგადასახადო შემოწმების შემდეგი პერიოდისთვის 
უფლებამოსილმა პირმა დააბრუნოს კომპანიაში თანხა, რომელიც თავის მხრივ საგადასახადო 
შემოწმებით უკვე დაბეგრილი იქნება საშემოსავლო გადასახადით (როგორც ხელფასი) და 
ვეღარ მოხდება გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლა. 

აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით, 2017 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს 
დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი პასუხისმგებელი პირი) 
გაცემულად განხილული 50 000 ლარიდან, 20 000 ლარი ჩაითვლება გაცემულ უპროცენტო  უპროცენტო  
სესხადსესხად, ხოლო 30 000 ლარი ჩაითვლება გაცემულ ხელფასადხელფასად. შედეგად: 

● საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 37 500 ლარი (30 000/0,8), ხოლო 
კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი 7 500 ლარი (37 500 * 0,2); ● მოგების გადასახადით 
დასაბეგრი ბაზა იქნება 23 529 ლარი (20 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი 3 
529 ლარი (23 529 * 0,15). 

დანართი №6 

მეთოდური მითითებამეთოდური მითითება
სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი  მეთოდით სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი  მეთოდით 

გამოვლენილ ხარჯებში სხვაობის დაბეგვრის შესახებ  (მეთოდური მითითება განსაზღვრავს გამოვლენილ ხარჯებში სხვაობის დაბეგვრის შესახებ  (მეთოდური მითითება განსაზღვრავს 
მოგებისა და საშემოსავლო  გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)მოგებისა და საშემოსავლო  გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)

ფაქტობრივი გარემოება ფაქტობრივი გარემოება 
სააღრიცხვო დოკუმენტაციით ან/და სხვა მტკიცებულებებით დაფიქსირებულ 

ხარჯზე, ან ხარჯის ნაწილზე, გადასახადის გადამხდელმა ვერ წარმოადგინა პირველადი 
საგადასახადო დოკუმენტაცია, თუმცა, ხარჯის ფაქტობრივად გაწევის ნამდვილობა და ამ 
ხარჯის საჭიროება არ არის სადავო. 

შეფასება და შედეგი შეფასება და შედეგი 
გადამხდელის მიერ გაცხადებულ და არაპირდაპირი მეთოდით განსაზღვრულ ხარჯებს 

შორის დადებითი სხვაობა, ხარჯის ფაქტობრივად გაწევის პერიოდ(ებ)ში განიხილება 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად მოგების გადასახადით მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტად. ამასთან, არაპირდაპირი 
მეთოდით განსაზღვრულ ხარჯად მიიჩნევა გადამხდელის მიერ გაცხადებული ხარჯის 75%, 
თუ გაწეული ხარჯის ოდენობის დადგენა სხვაგვარად შეუძლებელია. 
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შენიშვნა: შენიშვნა: 
ა) მეთოდური მითითების გამოყენების მიზნით, შემოწმებისას დადგენილი უნდა იყოს, 

რომ სახეზეა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გამოყენების 
საფუძველი. 

ბ) სხვაობის თანხის განკარგვის პერიოდ(ებ)ი შესაძლოა იყოს: 
ბ.ა) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო თარიღ(ებ)ი 

- თუ შესამოწმებელი პერიოდი მოიცავს სრულ კალენდარულ წელს/წლებს და განკარგვადი 
თანხა წარმოიშვა ამავე კალენდარულ წელს/წლებში; 

ბ.ბ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული არასრული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო 
თარიღ(ებ)ი - თუ შესამოწმებელი პერიოდი, აგრეთვე, შესამოწმებელი პერიოდის საწყისი 
ან/და საბოლოო წელი არასრული კალენდარული წელია და განკარგვადი თანხა წარმოიშვა 
ამავე არასრულ კალენდარულ წელს/წლებში; 

ბ.გ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული ნებისმიერი თარიღ(ებ)ი - თუ შემოწმების 
შედეგები (გაანგარიშებები) იძლევა ამის შესაძლებლობას; 

ბ.დ) „ბ.ა“, „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პერიოდების კომბინაცია. 
მაგალითი №1 მაგალითი №1 
ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო 

შემოწმება. ამასთან, საწარმო გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულია 2017 წლის 1 
იანვარს, ხოლო მისი საქმიანობის საგანია სამშენებლო მომსახურების გაწევა. 

დადგენილია, რომ 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში შპს A-მ შეასრულა ერთი პროექტი. 
კერძოდ, შპს B-ს აუშენა კომერციული ფართი და აღნიშნულთან დაკავშირებით 2017 წლის 1 
დეკემბერს გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი. პროექტის ფარგლებში საწარმომ გამოიყენა 5 
ტონა სამშენებლო არმატურა, რომელიც შეიძინა ფიზიკური პირისგან. ამასთან, აღნიშნული 
ოპერაციის მიხედვით წარმოქმნილი დავალიანება (არმატურის ღირებულება) 50 000 ლარი, 
2017 წლის 1 აგვისტოს, შპს A-მ სრულად აანაზღაურა ნაღდი ანგარიშსწორებით. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, კომპანიას გახარჯული 5 ტონა არმატურის შეძენის 
დამადასტურებელი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი არ გააჩნია. შეფასება და შედეგი შეფასება და შედეგი 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დაბეგვრას ექვემდებარება ხარჯი, რომელიც 
დოკუმენტურად დადასტურებული არ არის. თუმცა, აღწერილ გარემოებაში, დოკუმენტურად 
დაუდასტურებელი ხარჯის მოგების გადასახადით დაბეგვრისას გასათვალისწინებელია, 
რომ ხარჯის ფაქტობრივად გაწევის ნამდვილობა და ამ ხარჯის საჭიროება არ არის სადავო. 
ამდენად, მოცემულ შემთხვევაში ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯად 
უნდა დაკვალიფიცირდეს გადამხდელის მიერ გაცხადებული ხარჯის 75%. 

შესაბამისად, 2017 წლის 1 აგვისტოს მოგების გადასახადით დაბეგვრას დაექვემდებარება 
12 500 ლარი (50 000-(50 000 * 75%). შედეგად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 
14 705 ლარი (12 500/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი - 2 206 ლარი (14 705 *0,15).

დანართი №7  

მეთოდური მითითებამეთოდური მითითება
სააღრიცხვო დოკუმენტაციის არარსებობისას, შემოწმების არაპირდაპირი  მეთოდით სააღრიცხვო დოკუმენტაციის არარსებობისას, შემოწმების არაპირდაპირი  მეთოდით 

გამოანგარიშებული განკარგვადი თანხების დაბეგვრის შესახებ (მეთოდური მითითება გამოანგარიშებული განკარგვადი თანხების დაბეგვრის შესახებ (მეთოდური მითითება 
განსაზღვრავს მოგებისა და საშემოსავლო  გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)განსაზღვრავს მოგებისა და საშემოსავლო  გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)

ფაქტობრივი გარემოება ფაქტობრივი გარემოება 
არაპირდაპირი მეთოდით გამოანგარიშებული შემოსავლების და ხარჯების, 

საგადასახადო შემოწმების პროცესში ჩატარებული სალაროს ინვენტარიზაციის  
გათვალისწინებით, აგრეთვე, პირველადი საგადასახადო დოკუმენტაციის, გადასახადების 
ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციის ან/და სხვა ინფორმაციის 
გათვალისწინებით, მიღებულია განკარგვადი თანხა, რომელზეც გადასახადის გადამხდელს 
მინიჭებული არ აქვს კვალიფიკაცია. 

შეფასება და შედეგი შეფასება და შედეგი 
I - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა 

განმარტების წარდგენის შემთხვევაში, მისი განმარტების შესაბამისად, განკარგვადი თანხა 
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დაკვალიფიცირდება, როგორც შესაბამისი პერიოდის ბოლოს, შესაბამის პირზე გაცემული: ა) 
პროცენტიანი ან უპროცენტო სესხი; 

ბ) დივიდენდი; 
გ) ხელფასი; 
შენიშვნა: შენიშვნა: გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება ან/და ახსნა-

განმარტება შეიძლება მოიცავდეს როგორც ჩამოთვლილი ვარიანტების კომბინაციას, ისე 
შესაბამისი თანხის (თანხის ნაწილის) სხვა სახის განაცემად დაკვალიფიცირების შემთხვევას. 

II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა 
განმარტების წარუდგენლობის, აგრეთვე, განკარგვადი თანხის განკარგვის თაობაზე სხვა 
სახის ინფორმაციის არ არსებობის შემთხვევაში, აღნიშნული თანხა ჩაითვლება შესაბამისი 
პერიოდის ბოლოს, საწარმოს დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი 
პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ ხელფასად.  ხელფასად. 

შენიშვნა: შენიშვნა: 
ა) მეთოდური მითითების გამოყენების მიზნით, შემოწმებისას დადგენილი უნდა იყოს, 

რომ სახეზეა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გამოყენების 
საფუძველი. 

ბ) სხვაობის თანხის განკარგვის პერიოდ(ებ)ი შესაძლოა იყოს: 
ბ.ა) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო თარიღ(ებ)ი 

- თუ შესამოწმებელი პერიოდი მოიცავს სრულ კალენდარულ წელს/წლებს და განკარგვადი 
თანხა წარმოიშვა ამავე კალენდარულ წელს/წლებში; 

ბ.ბ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული არასრული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო 
თარიღ(ებ)ი - თუ შესამოწმებელი პერიოდი, აგრეთვე, შესამოწმებელი პერიოდის

საწყისი ან/და საბოლოო წელი არასრული კალენდარული წელია და განკარგვადი თანხა 
წარმოიშვა ამავე არასრულ კალენდარულ წელს/წლებში; 

ბ.გ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული ნებისმიერი თარიღ(ებ)ი - თუ შემოწმების 
შედეგები (გაანგარიშებები) იძლევა ამის შესაძლებლობას; 

ბ.დ) „ბ.ა“, „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პერიოდების კომბინაცია. 
მაგალითი №1 მაგალითი №1 
ფაქტობრივი გარემოება ფაქტობრივი გარემოება 
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო 

შემოწმება. საწარმო გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულია 2017 წლის 1 იანვარს, 
ხოლო მისი საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით საცალო ვაჭრობა (მაღაზია). 
ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა ხორციელდება ნაღდი 
ანგარიშსწორებით. 

დადგენილია, რომ შპს A-მ შესამოწმებელ პერიოდში შეიძინა სასაქონლო მატერიალური 
ფასეულობა (შემდგომში - სმფ) 100 000 ლარის თვითღირებულებით, რაც ამავე პერიოდში 
სრულად რეალიზებულია (შესამოწმებელი პერიოდის ბოლოს არ ფიქსირდება სმფ-ის ნაშთი). 

შპს A-ს სააღრიცხვო დოკუმენტაცია ნაწარმოები არ აქვს. 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გათვალისწინებით, 

საგადასახადო შემოწმების შედეგად მოხდა შპს A-ს შემოსავლის გამოანგარიშება 
არაპირდაპირი მეთოდით, კერძოდ, არსებული პირველადი საგადასახადო დოკუმენტაციის, 
გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციის, მესამე 
პირებისგან გამოთხოვილი ინფორმაციის ან/და სხვა ინფორმაციის გათვალისწინებით. 

შედეგად, შესამოწმებელ პერიოდში მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 130 000 ლარი. 
ამასთან, შესაბამისი მტკიცებულებების საფუძველზე დადგინდა, რომ მომწოდებლის მიმართ 
არსებული დავალიანება - 100 000 ლარი, შესამოწმებელ პერიოდში დაფარულია სრულად. 

შეფასება და შედეგი შეფასება და შედეგი 
I – შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელს რეკომენდაციის სახით ეცნობება, 

რომ სათანადო მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში, 
განკარგვადი თანხა - 30 000 ლარი (130 000-100 000), შესაძლოა განხილულ იქნას შესაბამის 
პირზე გაცემულ პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, დივიდენდად, ხელფასად ან სხვა 
სახის განაცემად, ან ერთდროულად, პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, დივიდენდად, 
ხელფასად და სხვა სახის განაცემად. შესაბამისად: 

ა) დარჩენილი განკარგვადი თანხის (30 000 ლარი) პროცენტიან სესხად პროცენტიან სესხად განხილვის 
შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ 
ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 35 294 ლარი (30 
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000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი - 5 294 ლარი (35 294 * 0,15).
ბ) დარჩენილი განკარგვადი თანხის (30 000 ლარი) უპროცენტო სესხად  უპროცენტო სესხად განხილვის 

შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან:  საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების 
გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 35 294 ლარი (30 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების 
გადასახადი - 5 294 ლარი (35 294 * 0,15); 

გ) დარჩენილი განკარგვადი თანხის (30 000 ლარი) დივიდენდად დივიდენდად განხილვის შემთხვევაში, 
თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან: დივიდენდით დასაბეგრი 
ბაზა იქნება 31 578 ლარი (30 000/0,95), ხოლო დივიდენდზე გადასახდელი თანხა 1 578 ლარი 
(31 578 * 0,05); 

მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 37 151 ლარი (31 578/0,85), ხოლო 
კუთვნილი მოგების გადასახადი 5 572 ლარი (37 151 * 0,15). 

დ) დარჩენილი განკარგვადი თანხის (30 000 ლარი) ხელფასად ხელფასად განხილვის შემთხვევაში, 
თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან, საშემოსავლო გადასახადით 
დასაბეგრი ბაზა იქნება 37 500 ლარი (30 000/0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი 
- 7 500 ლარი (37 500 * 0,2). 

ე) „სხვა სახის განაცემი“ „სხვა სახის განაცემი“ დაიბეგრება ამ განაცემის შინაარსის შესაბამისად. 
II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებებისა ან/და ახსნა 

განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, დარჩენილი განკარგვადი თანხა 30 000 
ლარი ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა 
იდენტიფიცირებადი პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ ხელფასად. ხელფასად. ამასთან, საშემოსავლო 
გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 37 500 ლარი (30 000/0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო 
გადასახადი - 7 500 ლარი (37 500 * 0,2).

ვებგვერდი, 02/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
480140000.09.001.016684

საქართველოს პარლამენტისსაქართველოს პარლამენტის
დადგენილებადადგენილება

„საქართველოსა და პოლონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე „საქართველოსა და პოლონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე 
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების 

გადაუხდელობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის გადაუხდელობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის 
შესახებ“ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზეშესახებ“ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:
რატიფიცირებულ იქნეს თბილისის 2021 წლის 7 ივლისის შეთანხმება „საქართველოსა 

და პოლონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა 
და გადასახადების გადაუხდელობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის 
შესახებ“.

საქართველოს პარლამენტის 
 თავმჯდომარე                                    კახაბერ კუჭავაკახაბერ კუჭავა

 თბილისი,
1 დეკემბერი 2021 წ.

N1041-VIმს-Xმპ
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ვებგვერდი, 24/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
000000000.00.00.016651
 

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №29355ბრძანება №29355

2021 წლის 20 სექტემბერი ქ. თბილისი2021 წლის 20 სექტემბერი ქ. თბილისი

„გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი  „გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი  
კატეგორიის განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“  კატეგორიის განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“  

შიდა ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზეშიდა ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-5  ნაწილის, „სსიპ - შემოსავლების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 
წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ 
და „უ“ ქვეპუნქტების, აგრეთვე „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული 
ინსტრუქციის 6 1 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს „გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის 
განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“ შიდა ინსტრუქცია, №1 დანართის 
შესაბამისად.

2. ამ ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული შიდა ინსტრუქციის მე-6-მე-8 
მუხლებით გათვალისწინებული კრიტერიუმების მიხედვით, 2021 წლის 20 სექტემბერს 
განხორციელდეს გადასახადის გადამხდელებისთვის მათი სიდიდის შესაბამისი 
კატეგორიების განსაზღვრა.

3. ამ ბრძანების მე-2 პუნქტის მიზნებისათვის გამოყენებულ იქნეს 2021 წლის პირველიდან 
15 ივლისამდე პერიოდში გადასახადის გადამხდელთა სიდიდის შესაბამისი კატეგორიების 
განსაზღვრისთვის გამოყენებული საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის მონაცემები, რომლებშიც 
გაითვალისწინება 2021 წლის 20 სექტემბრამდე განხორციელებული ცვლილებები და 
დაზუსტებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2021 წლის 20 სექტემბრიდან.
 
სამსახურის უფროსი                                                                   ლევან კაკავა      ლევან კაკავა
 

დანართი №1 

„გადასახადის გადამხდელისთვის  სიდიდის შესაბამისი  „გადასახადის გადამხდელისთვის  სიდიდის შესაბამისი  
კატეგორიის განსაზღვრის,  გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“  კატეგორიის განსაზღვრის,  გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“  

შიდა ინსტრუქციაშიდა ინსტრუქცია

თავი I. ზოგადი დებულებანითავი I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. ინსტრუქციის მიზანიმუხლი 1. ინსტრუქციის მიზანი
„გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის, 

გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“ შიდა ინსტრუქციის (შემდგომში – ინსტრუქცია) 
მიზანია, გადასახადების ადმინისტრირებისთვის, განისაზღვროს გადასახადის 
გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის, აგრეთვე განსაზღვრული 
კატეგორიის გაუქმებისა და აღრიცხვის წესი.

მუხლი 2. რეგულირების სფერომუხლი 2. რეგულირების სფერო
წინამდებარე ინსტრუქცია არეგულირებს „გადასახადების ადმინისტრირების 

შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით 
დამტკიცებული ინსტრუქციის 6 1 მუხლით გათვალისწინებულ გადასახადის გადამხდელთა 
სიდიდის შესაბამისი კატეგორიების განსაზღვრასთან, აგრეთვე, განსაზღვრული 
კატეგორიების გაუქმებასა და აღრიცხვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
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მუხლი 3. სიდიდის კატეგორიის განსაზღვრამუხლი 3. სიდიდის კატეგორიის განსაზღვრა
1. სიდიდის კატეგორიის განსაზღვრა გულისხმობს საგადასახადო ორგანოს მიერ, 

კონკრეტული პერიოდისათვის, გადასახადის გადამხდელის სიდიდის შესაბამის 
კატეგორიაში მოქცევას:

ა) პროგრამულად – გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის 
(შემდგომში – გასს) შესაბამის მოდულში, ამ ინსტრუქციის მე-6-მე-8 მუხლებით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

ბ) ადამიანური რესურსის ჩართულობით – ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში.

2. სიდიდის კატეგორია შეიძლება იყოს:
ა) მსხვილი;
ბ) საშუალო;
გ) მცირე.
3. მიუხედავად ამ ინსტრუქციის მე-6-მე-8  მუხლებით გათვალისწინებული 

დებულებებისა, შემოსავლების სამსახურის უფროსის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით, 
შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით, 
ცალკეულ გადასახადის გადამხდელ(ებ)ს შესაძლებელია, ამ ინსტრუქციისგან განსხვავებული 
წესითა და ვადით განესაზღვროს სიდიდის შესაბამისი კატეგორია.

4. ამ ინსტრუქციის მიზნებისთვის გადასახადის გადამხდელი, შესაბამისი კატეგორიის 
მიხედვით, მოიხსენიება როგორც „მსხვილი გადამხდელი“, „საშუალო გადამხდელი“ ან 
„მცირე გადამხდელი“.

მუხლი 4. სიდიდის კატეგორიის გაუქმებამუხლი 4. სიდიდის კატეგორიის გაუქმება
გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის გაუქმება 

გულისხმობს გადასახადის გადამხდელისთვის განსაზღვრული კატეგორიის მოხსნას:
ა) პროგრამულად – გასს-ის შესაბამის მოდულში – ამ ინსტრუქციის მე-6-მე-8 მუხლებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
ბ) ადამიანური რესურსის ჩართულობით –  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით, ამ ინსტრუქციის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

მუხლი 5. სიდიდის კატეგორიების აღრიცხვამუხლი 5. სიდიდის კატეგორიების აღრიცხვა
გადასახადის გადამხდელების სიდიდის შესაბამისი კატეგორიების აღრიცხვა 

გულისხმობს, თითოეული გადასახადის გადამხდელისთვის კატეგორიის განსაზღვრის 
შემდეგ ამ კატეგორიის ასახვას გასს-ის შესაბამის მოდულში.

თავი II. საქმისწარმოებათავი II. საქმისწარმოება

მუხლი 6. მსხვილი გადამხდელიმუხლი 6. მსხვილი გადამხდელი
1. მსხვილი გადამხდელია პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის 

თვის წინა 12 კალენდარული თვის სავადო თარიღების მიხედვით დეკლარირებული დღგ-ის 
ბრუნვები, ჯამურად, ტოლია ან მეტია 80 000 000 ლარზე.

2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კრიტერიუმისა, მსხვილი 
გადამხდელი შეიძლება იყოს:

ა) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული 
თვის განმავლობაში ექსპორტის/რეექსპორტის პროცედურაში მოქცეული საქონლის საბაჟო 
ღირებულება, ჯამურად, ტოლია ან მეტია 40 000 000 ლარზე;

ბ) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის წლის წინა კალენდარული 
წლის მიხედვით დეკლარირებული ქონების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტის (გარდა 
მიწისა) ღირებულება ტოლია ან მეტია 150 000 000 ლარზე;

გ) პირი, რომელიც ეწევა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს 
კანონით გათვალისწინებულ ლიცენზირებულ საბანკო საქმიანობას;

დ) პირი, რომელიც ეწევა „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით დარეგულირებულ საქმიანობას (გარდა წამახალისებელი, 
აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვების ფარგლებში 
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განხორციელებული საქმიანობისა) და მის მიერ მსხვილი გადამხდელის კატეგორიის 
განსაზღვრის  თვის წინა 12 კალენდარული თვის განმავლობაში, ბიუჯეტში გადახდილი 
გადასახადების/მოსაკრებლების თანხების ჯამი ტოლია ან მეტია 1 500 000 ლარზე;

ე) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული 
თვის სავადო თარიღების მიხედვით საგადასახადო დეკლარაცი(ებ)ის საფუძველზე 
გადასახდელად დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამსა და საბაჟო დეკლარაცი(ებ)ის 
საფუძველზე გადასახდელად დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამს შორის უმაღლესი 
ტოლია ან მეტია 20 000 000 ლარზე;

ვ) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული 
თვის სავადო თარიღების მიხედვით წარმოდგენილ გადახდის წყაროსთან დაკავებული 
გადასახადის დეკლარაციების შესაბამისად, დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირების 
საშუალო რაოდენობა ტოლია ან მეტია 1 000-ზე.

3. მსხვილი გადამხდელის კატეგორიის განსაზღვრა წარმოებს ამ მუხლის პირველი 
პუნქტისა და მე-2 პუნქტის „ა“-„ვ“ ქვეპუნქტების რიგითობის დაცვით. ამასთან, თუ ზედა 
პუნქტით ან ქვეპუნქტით პირს უკვე განესაზღვრა მსხვილი კატეგორია, გასს-ის შესაბამის 
მოდულში მისი მონაცემების დამუშავება, შემდგომი ქვეპუნქტ(ებ)ის მიზნებისათვის, აღარ 
ხორციელდება.

4. გადასახადის გადამხდელს მსხვილი კატეგორია განესაზღვრება:
ა) ყოველ 2 (ორი) წელიწადში ერთხელ, პირველიდან 15 ივლისამდე პერიოდში, თუ პირი 

აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რომელიმე ერთ-
ერთ კრიტერიუმს;

ბ) რეორგანიზაციის შედეგად წარმოქმნილ პირ(ებ)ს, რეორგანიზაციის დასრულე-
ბისთანავე, თუ რეორგანიზაციის დაწყებამდე რეორგანიზაციის სულ მცირე ერთი მხარე იყო 
მსხვილი გადამხდელი.

5. გადასახადის გადამხდელისთვის მსხვილი გადამხდელის კატეგორიის გაუქმების 
საფუძვლებია:

ა) გარდაცვალება;
ბ) რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრაციის გაუქმება;
გ) ლიკვიდაცია.
6. გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, გადასახადის 

გადამხდელისთვის მსხვილი გადამხდელის კატეგორია ექვემდებარება გაუქმებას ყოველ 2 
წელიწადში ერთხელ, პირველიდან 15 ივლისამდე პერიოდში, თუ იგი ვერ აკმაყოფილებს ამ 
მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ ვერცერთ კრიტერიუმს.

7. მსხვილ გადამხდელთა კატეგორიის განსაზღვრა არ ხორციელდება:
ა) სახელმწიფოსთან მიმართებაში;
ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან მიმართებაში;
გ) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან მიმართებაში;
დ) ამ პუნქტის „ა“-„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირების მიერ დაფუძნებულ 

იურიდიულ პირებთან მიმართებაში.
8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტების იდენტიფიცირება ხორ-

ციელდება „გადასახადის გადამხდელების შესახებ მონაცემთა მართვის სახელმძღვანელოს 
დამტკიცების შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 თებერვლის №2665 
ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადის გადამხდელების შესახებ მონაცემთა მართვის 
სახელმძღვანელოს“ შესაბამისად.

9. გადასახადის გადამხდელთათვის განსაზღვრული მსხვილი გადამხდელის 
კატეგორიების აღრიცხვა წარმოებს ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 7. საშუალო გადამხდელიმუხლი 7. საშუალო გადამხდელი
1. საშუალო გადამხდელია პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის 

თვის წინა 12 კალენდარული თვის სავადო თარიღების მიხედვით დეკლარირებული დღგ-ის 
ბრუნვები, ჯამურად, ტოლია ან მეტია 1 000 000 ლარზე.

2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კრიტერიუმისა, საშუალო 
გადამხდელი შეიძლება იყოს:

ა) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული 
თვის განმავლობაში ექსპორტის/რეექსპორტის პროცედურაში მოქცეული საქონლის საბაჟო 
ღირებულება, ჯამურად, ტოლია ან მეტია 100 000 ლარზე;
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ბ) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული 
თვის სავადო თარიღების მიხედვით საგადასახადო დეკლარაცი(ებ)ის საფუძველზე 
გადასახდელად დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამსა და საბაჟო დეკლარაცი(ებ)ის 
საფუძველზე გადასახდელად დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამს შორის უმაღლესი 
ტოლია ან მეტია 100 000 ლარზე.

3. საშუალო გადამხდელის კატეგორიის განსაზღვრა წარმოებს ამ მუხლის პირველი 
პუნქტისა და მე-2 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების რიგითობის დაცვით. ამასთან, თუ ზედა 
პუნქტით ან ქვეპუნქტით პირს უკვე განესაზღვრა საშუალო კატეგორია, გასს-ის შესაბამის 
მოდულში მისი მონაცემების დამუშავება, შემდგომი ქვეპუნქტ(ებ)ის მიზნებისათვის, აღარ 
ხორციელდება.

4. გადასახადის გადამხდელს საშუალო კატეგორია განესაზღვრება ყოველი 
კალენდარული თვის პირველიდან 15 რიცხვამდე, თუ იგი აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი 
ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რომელიმე ერთ-ერთ კრიტერიუმს და, ამავდროულად, 
მას არ განესაზღვრა მსხვილი გადამხდელის კატეგორია.

5. გადასახადის გადამხდელისთვის საშუალო გადამხდელის კატეგორიის გაუქმების 
საფუძვლებია:

ა) გარდაცვალება;
ბ) რეორგანიზაციის დასრულება (მათ შორის, რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრაციის 

გაუქმება);
გ) ლიკვიდაცია.
6. გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, გადასახადის 

გადამხდელისთვის საშუალო გადამხდელის კატეგორია ექვემდებარება გაუქმებას:
ა) წელიწადში ერთხელ, პირველიდან  15 ივლისამდე პერიოდში, თუ იგი ვერ 

აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ ვერცერთ 
კრიტერიუმს;

ბ) თუ მას განესაზღვრა მსხვილი გადამხდელის კატეგორია.
7. გადასახადის გადამხდელთათვის განსაზღვრული საშუალო გადამხდელის 

კატეგორიების აღრიცხვა წარმოებს ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 8. მცირე გადამხდელიმუხლი 8. მცირე გადამხდელი
1. მცირე გადამხდელია პირი, რომელსაც არ განესაზღვრა მსხვილი ან საშუალო 

გადამხდელის კატეგორია.
2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირობისა, გადასახადის 

გადამხდელს მცირე კატეგორია განესაზღვრება შემდეგი წესით:
ა) ახლად დარეგისტრირებულ პირს – რეგისტრაციისთანავე;
ბ) რეორგანიზაციის შედეგად წარმოქმნილ პირს, რეორგანიზაციის დასრულებისთანავე, 

გარდა ამ ინსტრუქციის მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
შემთხვევისა;

გ) წელიწადში ერთხელ, პირველიდან  15 ივლისამდე პერიოდში, თუ მას უუქმდება 
საშუალო გადამხდელის კატეგორია და არ განესაზღვრება მსხვილი გადამხდელის 
კატეგორია;

დ) ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ, პირველიდან 15 ივლისამდე პერიოდში, თუ მას 
უუქმდება მსხვილი გადამხდელის კატეგორია და არ განესაზღვრება საშუალო გადამხდელის 
კატეგორია.

3. გადასახადის გადამხდელისთვის მცირე გადამხდელის კატეგორიის გაუქმების 
საფუძვლებია:

ა) გარდაცვალება;
ბ) რეორგანიზაციის დასრულება (მათ შორის, რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრაციის 

გაუქმება);
გ) ლიკვიდაცია.
4. გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, გადასახადის 

გადამხდელისთვის მცირე გადამხდელის კატეგორია ექვემდებარება გაუქმებას საშუალო ან 
მსხვილი გადამხდელის კატეგორიის განსაზღვრისთანავე.

5. გადასახადის გადამხდელთათვის განსაზღვრული მცირე გადამხდელის კატეგორიების 
აღრიცხვა წარმოებს ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის შესაბამისად.
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ვებგვერდი, 25/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
000000000.00.00.016652

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №35390ბრძანება №35390

2021 წლის 12 ნოემბერი ქ. თბილისი2021 წლის 12 ნოემბერი ქ. თბილისი

„ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების 
განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 
ბრძანებაში (ნაწილი I) ცვლილების შეტანის შესახებბრძანებაში (ნაწილი I) ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით 
დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, 
ვბრძანებ:

1. „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის 
მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის 
უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანების (ნაწილი I) პირველ პუნქტს დაემატოს 
შემდეგი შინაარსის „თ“ ქვეპუნქტი:

„თ) „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“ №8 დანართის შესაბამისად.“.
2. „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის 

მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის 
უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას დაემატოს:

ა) დანართი №8 თანდართული რედაქციით.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სამსახურის უფროსი                                                                          ლევან კაკავალევან კაკავა

„დანართი №8

მეთოდური მითითება „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“მეთოდური მითითება „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“

კრედიტორული დავალიანების დაფარვა სააღრიცხვო დოკუმენტაციითკრედიტორული დავალიანების დაფარვა სააღრიცხვო დოკუმენტაციით

ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
საგადასახადო შემოწმების ფარგლებში გამოვლინდა, რომ იმპორტირებულ საქონელზე 

გადასახადის გადამხდელს არა აქვს შესაბამისი საქონლის ღირებულების თანხის 
არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო 
დავალება, ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.), თუმცა გადასახადის გადამხდელის მიერ აღნიშნული 
საქონლის უსასყიდლოდ მიღების ან/და მისთვის დავალიანების პატიების ფაქტი დადგენილი 
არ არის.

მოცემულ პირობებში, შემოწმებისთვის წარდგენილია:
▪ საბაჟო დეკლარაცია.
▪ ინვოისი.
▪ სალაროს გასავლის ორდერი.
▪ წერილობითი ახსნა-განმარტება შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის არარე-

ზიდენტი მომწოდებლისთვის სრულად ან ნაწილობრივ გადახდის ნამდვილობის თაობაზე.
გარდა აღნიშნულისა, დამატებითი მტკიცებულების სახით შემოწმებისთვის 

წარდგენილია:
ვარიანტი I ვარიანტი I – სამეურნეო ოპერაციის მხარეთა შორის გაფორმებული და დადასტურებული 

შედარების აქტი არარეზიდენტი მომწოდებლისათვის საქონლის ღირებულების თანხის 
სრულად გადახდის თაობაზე.
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ვარიანტი IIვარიანტი II – საბაჟო დეკლარაცია, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საბაჟო 
საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა.

ვარიანტი III ვარიანტი III – როგორც პირველი, ისე მეორე ვარიანტით გათვალისწინებული 
დოკუმენტაცია (შედარების აქტი და საბაჟო დეკლარაცია, რომლითაც დასტურდება 
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა).

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
ვარიანტი I – იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, 

რითიც დადასტურებულია შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, ვინაიდან 
დამატებითი მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა სამეურნეო 
ოპერაციის მხარეთა შორის გაფორმებული და დადასტურებული შედარების აქტი 
დავალიანების სრულად გადახდის თაობაზე, იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი 
მომწოდებლისთვის გადასახდელი თანხა, შედარების აქტის მონაცემის მიხედვით, 
ჩაითვლება ანაზღაურებულად.

ვარიანტი II – იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, 
რითიც დადასტურებულია შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, ვინაიდან 
დამატებითი მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა საბაჟო 
დეკლარაცია, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის 
გატანა, შესაბამისად, იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის 
გადასახდელი თანხა, ამავე საბაჟო დეკლარაციაში ასახული მონაცემის მიხედვით, ჩაითვლება 
ანაზღაურებულად.

ვარიანტი III – იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, 
რითიც დადასტურებულია შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, დამატებით 
წარდგენილია პირველ და მეორე ვარიანტში მითითებული დოკუმენტაცია, იმპორტირებულ 
საქონელზე არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის გადასახდელი თანხა ჩაითვლება 
ანაზღაურებულად, შედარების აქტისა და საბაჟო დეკლარაციის (რომლითაც დასტურდება 
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა) მონაცემების მიხედვით.

ამასთან, შედარების აქტსა და საბაჟო დეკლარაციას (რომლითაც დასტურდება 
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა) შორის თანხობრივი სხვაობის 
შემთხვევაში, მხედველობაში მიიღება შედარების აქტის მონაცემი.

შენიშვნა:
• საქონლის ღირებულების განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღება საქონლის საბაზრო 

ფასი ან/და კრედიტ-ნოტა (ფასდათმობა), ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
• თუ საგადასახადო შემოწმების დასრულების შემდგომ, საგადასახადო ორგანოს მიერ 

ჩატარებული ნებისმიერი ღონისძიების ფარგლებში, ცნობილი გახდება, რომ არარეზიდენტ 
მომწოდებელზე გადასახდელი თანხა/თანხის ნაწილი (რომელიც ამ მეთოდური მითითების 
შესაბამისად დაკვალიფიცირდა ანაზღაურებულად) აუნაზღაურებელია, ჩაითვლება 
საწარმოს ანგარიშვალდებულ პირზე, ასეთი ფაქტის გამოვლენის მომენტში, გაცემულად.

• „იმპორტი“ – იგულისხმება, საქართველოს საბაჟო კოდექსის შესაბამისად საქონლის 
თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში მოქცევა.

მაგალითი №1მაგალითი №1
ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
2021 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს „A“-ს 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის 

საგადასახადო შემოწმება. საწარმოს საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით 
საცალო ვაჭრობა (მაღაზია). ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა 
ხორციელდება როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით. დადგენილია, რომ შპს „A“-
მ შესამოწმებელ პერიოდში, იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის ფარგლებში, არარეზიდენტი 
მომწოდებელი B-სგან შეიძინა 100 000 ლარის თვითღირებულების საქონელი. ამასთან, 
იმპორტირებულ საქონელზე გადასახადის გადამხდელს არა აქვს შესაბამისი საქონლის 
ღირებულების თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო დავალება, 
ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.). თუმცა, შემოწმებისთვის წარდგენილია საბაჟო დეკლარაცია, ინვოისი 
და სალაროს გასავლის ორდერი.

მოცემულ პირობებში შპს „A“-ს მიერ დამატებით წარდგენილია ახსნა-განმარტება, 
შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის არარეზიდენტი მომწოდებელი B-სთვის 
სრულად გადახდის ნამდვილობის თაობაზე და სამეურნეო ოპერაციის მხარეთა შორის 
გაფორმებული და დადასტურებული შედარების აქტი არარეზიდენტი მომწოდებლისათვის 
საქონლის ღირებულების თანხის სრულად გადახდის (დაფარვის) თაობაზე.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, რითიც 

დადასტურებულია შპს „A“-ს მიერ საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, ვინაიდან 
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დამატებითი მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა სამეურნეო 
ოპერაციის მხარეთა შორის გაფორმებული და დადასტურებული შედარების აქტი 
დავალიანების სრულად გადახდის თაობაზე, იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი 
მომწოდებელი B-სთვის გადასახდელი თანხა, შედარების აქტის მონაცემის მიხედვით (100 
000 ლარის ოდენობით), ჩაითვლება ანაზღაურებულად.

მაგალითი №2მაგალითი №2
ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
პირობები იგივეა, რაც პირველ მაგალითში, იმ განსხვავებით, რომ დამატებითი 

მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა საბაჟო დეკლარაცია, 
რომლითაც დასტურდება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 80 000 ლარის ოდენობით ნაღდი 
ფულის გატანა.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, რითიც 

დადასტურებულია შპს „A“-ს მიერ საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, ვინაიდან 
დამატებითი მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა საბაჟო 
დეკლარაცია, (რომლითაც დასტურდება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის 
გატანა), იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი მომწოდებელი B-სთვის გადასახდელი 
თანხა, ამავე საბაჟო დეკლარაციაში ასახული მონაცემის მიხედვით (80 000 ლარის ოდენობით), 
ჩაითვლება ანაზღაურებულად.

კრედიტორული დავალიანების დაფარვა არაპირდაპირი მეთოდითკრედიტორული დავალიანების დაფარვა არაპირდაპირი მეთოდით

ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
საგადასახადო შემოწმების ფარგლებში გამოვლინდა, რომ იმპორტირებულ საქონელზე 

გადასახადის გადამხდელს არა აქვს შესაბამისი საქონლის ღირებულების თანხის 
არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო 
დავალება, ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.), თუმცა გადასახადის გადამხდელის მიერ აღნიშნული 
საქონლის უსასყიდლოდ მიღების ან/და დავალიანების პატიების ფაქტი დადგენილი არ 
არის.

მოცემულ პირობებში, შემოწმებისთვის წარდგენილია მხოლოდ:
▪ საბაჟო დეკლარაცია.
▪ ინვოისი.
▪ სალაროს გასავლის ორდერი.
▪ წერილობითი ახსნა-განმარტება შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის 

არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის სრულად ან ნაწილობრივ გადახდის ნამდვილობის 
თაობაზე.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, რითიც 

დადასტურებულია შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, ასევე, ვინაიდან აღნიშნულის 
პარალელურად, როგორც მტკიცებულება, მოპოვებულია გადასახადის გადამხდელის 
წერილობითი ახსნა-განმარტება შესაბამისი დავალიანების სრულად ან ნაწილობრივ 
დაფარვის ნამდვილობის თაობაზე, იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი 
მომწოდებელისთვის საინვოისო ღირებულების შესაბამისად გადასახდელი თანხის (ან 
თანხის ნაწილის) 75% ჩაითვლება ანაზღაურებულად, თუ არარეზიდენტისთვის გადახდილი 
თანხის ან თანხის ნაწილის ოდენობის დადგენა სხვაგვარად შეუძლებელია.

მაგალითი №3მაგალითი №3
ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
2021 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს „A“-ს 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის 

საგადასახადო შემოწმება. საწარმოს საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით 
საცალო ვაჭრობა (მაღაზია). ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა 
ხორციელდება როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით. დადგენილია, რომ შპს „A“-
მ შესამოწმებელ პერიოდში, იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის ფარგლებში, არარეზიდენტი 
მომწოდებელი B-სგან შეიძინა 100 000 ლარის თვითღირებულების საქონელი. ამასთან, 
იმპორტირებულ საქონელზე გადასახადის გადამხდელს არა აქვს შესაბამისი საქონლის 
ღირებულების თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო დავალება, 
ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.), თუმცა, შემოწმებისთვის წარდგენილია საბაჟო დეკლარაცია, ინვოისი 
და სალაროს გასავლის ორდერი. ასევე, შპს „A“-ს მიერ დამატებით წარდგენილია ახსნა-
განმარტება, გადახდის პირობით შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის არარეზიდენტი 
მომწოდებელი B-სთვის სრულად გადახდის ნამდვილობის თაობაზე.
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მოცემულ პირობებში შპს „A“-ს მიერ საგადასახადო ორგანოსთვის მტკიცებულების 
სახით, შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის გადახდის დასადასტურებლად სხვა რაიმე 
დოკუმენტი (მაგალითად, შედარების აქტი, საბაჟო დეკლარაცია, რომლითაც დასტურდება 
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა) წარდგენილი არ არის.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, რითიც 

დადასტურებულია შპს „A“-ს მიერ შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, ასევე, ვინაიდან 
აღნიშნულის პარალელურად, როგორც მტკიცებულება, მოპოვებულია გადასახადის 
გადამხდელის წერილობითი განმარტება შესაბამისი დავალიანების სრულად დაფარვის 
ნამდვილობის თაობაზე, შპს „A“-ს მიერ იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი 
მომწოდებელი B-სთვის საინვოისო ღირებულების შესაბამისად გადასახდელი თანხის 75% 
(75 000 ლარის ოდენობით) ჩაითვლება ანაზღაურებულად.

კრედიტორული დავალიანების აღიარება-დაფარვა ექსპერტიზის დასკვნითკრედიტორული დავალიანების აღიარება-დაფარვა ექსპერტიზის დასკვნით

ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
საგადასახადო შემოწმების ფარგლებში გამოვლინდა, რომ გადასახადის გადამხდელმა 

განახორციელა კომერციული ფართის მშენებლობა, რომლის ფარგლებშიც, მისი განმარტებით, 
შეძენილია სამშენებლო მასალა, თუმცა, აღნიშნულის თაობაზე შემოწმებისთვის 
წარდგენილია მხოლოდ: სალაროს გასავლის ორდერი; ექსპერტიზის დასკვნა შესაბამისი 
კომერციული ფართის ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო მასალის რაოდენობისა და ამ 
მასალის შესაბამისი პერიოდის ღირებულების შესახებ; წერილობითი ახსნა-განმარტება 
შესაბამისი დავალიანების სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის ნამდვილობის თაობაზე.

შეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა სალაროს გასავლის ორდერი და ექსპერტიზის 

დასკვნა კომერციული ფართის ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო მასალის შესაბამისი 
რაოდენობისა და ამ მასალის შესაბამისი პერიოდის ღირებულების შესახებ, ასევე, ვინაიდან 
აღნიშნულის პარალელურად, როგორც მტკიცებულება, მოპოვებულია გადასახადის 
გადამხდელის წერილობითი ახსნა-განმარტება შესაბამისი დავალიანების სრულად 
ან ნაწილობრივ დაფარვის ნამდვილობის თაობაზე, გადასახადის გადამხდელის მიერ 
სამშენებლო მასალაზე მომწოდებლისათვის გადასახდელი თანხის 75% ჩაითვლება 
ანაზღაურებულად, თუ სამშენებლო მასალის მომწოდებელზე გადახდილი თანხის ან თანხის 
ნაწილის ოდენობის დადგენა სხვაგვარად შეუძლებელია.

მაგალითი №4მაგალითი №4
ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
2021 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს „A“-ს 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის 

საგადასახადო შემოწმება. საწარმოს საქმიანობის საგანია სამშენებლო მომსახურება. 
დადგენილია, რომ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში შპს „A“-მ შეასრულა ერთი სამშენებლო 
პროექტი. კერძოდ, შპს „B“-ს აუშენა კომერციული ფართი და აღნიშნულთან დაკავშირებით 
2020 წლის 1 დეკემბერს გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი. პროექტის ფარგლებში საწარმომ 
გამოიყენა 10 ტონა (50 000 ლარის ღირებულების) სამშენებლო არმატურა, რომელიც შეიძინა 
ფიზიკური პირისგან. კომპანიას გახარჯული 10 ტონა არმატურის შეძენის დამადასტურებელი 
პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი არ გააჩნია.

ამასთან, შეძენილ საქონელზე გადასახადის გადამხდელს ასევე არა აქვს შესაბამისი 
საქონლის ღირებულების თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო 
დავალება, ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.). თუმცა, შემოწმებისთვის წარდგენილია სალაროს გასავლის 
ორდერი და ექსპერტიზის დასკვნა შესაბამისი კომერციული ფართის ასაშენებლად საჭირო 
არმატურის რაოდენობისა და ამ მასალის შესაბამისი პერიოდის ღირებულების შესახებ.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა სალაროს გასავლის ორდერი და ექსპერტიზის 

დასკვნა შესაბამისი კომერციული ფართის ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო არმატურის 
რაოდენობისა და ამ მასალის შესაბამისი პერიოდის ღირებულების შესახებ, ასევე, ვინაიდან 
აღნიშნულის პარალელურად, როგორც მტკიცებულება, მოპოვებულია გადასახადის 
გადამხდელის წერილობითი ახსნა-განმარტება შესაბამისი დავალიანების სრულად 
დაფარვის ნამდვილობის თაობაზე, შპს „A“-ს მიერ შეძენილ 10 ტონა არმატურაზე 
ფიზიკური პირისათვის გადასახდელი თანხის 75% (37 500 ლარის ოდენობით) ჩაითვლება 
ანაზღაურებულად.“.
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTx va:

mom wo de bel ma dro e biT sar geb lo ba Si gad mog v ca Zi ri Ta di sa Su a le ba da ga mog-
vi we ra zed na de bi, ro mel sac Se niS v na Si uwe ria „u sas yid lod mi wo de ba“.

ram de nad swo ria am ope ra ci a ze zed na de bis at vir T va an dro e biT sar geb lo ba Si 
ro gor mi vi RoT aq ti ve bi, rom sa ga da sa xa dom  swor ope ra ci ad  CaT va los  da ar 
dag va ricxos zed me ti ga da sa xa de bi?

pa su xi:

Tu sa u ba ria Si da ga da zid vis sa sa qon lo zed na deb ze (da ara mi wo de bis zed na deb ze), 
am ope ra ci a ze zed na de bis ga mo we ra mar Te bu lia da auci le be li ca a. rac Se e xe ba 
da niS nu le bas, um jo be si a, Tu igi ra i me for miT da ko req tir de ba, rad gan sa ga da-
sa xa do prob le me bi, pir vel rig Si, mom wo de bels Se eq m ne ba - usas yid lo mi wo de ba 
dRg-iT da sa beg ri ope ra ci a a. 

usas yid lod mi Re bu li qo ne ba (Tu mim Re bi „es to nu ri mo de lis“ sa war mo a) mim Reb ma 
un da aR ricxos er Tob liv Se mo sa val Si sa baz ro fa siT, ga zar dos mo ge ba da ro ca 
igi am mo ge bas di vi den dad ga a na wi lebs, swo red ma Sin mo u wevs mo ge bis ga da sa xa dis 
ga dax da. ma nam de mim Rebs sa ga da sa xa do val de bu le be bi am ope ra ci a ze ar war mo e So-
ba. xo lo zed na de bis da ko req ti re bis Sem Tx ve va Si mas arc mo ge ba da, Se sa ba mi sad, 
arc mo ge bis ga da sa xa dis ga dax da aRar mo u wevs.

kiTx va:

sa war mos Si da in ven ta ri za ci is Se de gad aR moC n da sa qon lis da nak li si. er Tis 
mxriv, dRg-s dek la ra ci is da nak li sis gra fa Si aR v ricxavT Se sa ba mis Tan xebs, mag-
ram ima ve pe ri od Si mo ge bi Tac vbeg ravT da Se sa ba mi sad, mo ge bis dek la ra ci a Sic 
vaC ve nebT.

gva in te re sebs: ram de nad swo ria Cve ni moq me de ba, ase Ti ope ra ci i sas sa ga da sa xa do 
in ven ta ri za ci is da nak li si mxo lod mo ge bis ga da sa xa dis na wil Si aRi ricxe ba, Tu 
ori ve er Tad?

pa su xi:

Tqve ni moq me de ba swo ria - es ope ra cia dRg-i Tac da i beg re ba da mo ge bis ga da sa xa-
di Tac. im Sem Tx ve va Si, Tu ga mo ik ve Te ba Ta nam S rom lis mi er sa qon lis miT vi se bis 
faq ti, Se mo sav le bis sam sa xu ris mid go miT, da nak li si Se saZ loa da i beg ros dRg-i Ta 
da sa Se mo sav lo ga da sa xa diT.

kiTx va:

var mci re me war me da dav de qi dRg-s ga dam x de lad. ro gor Se iZ le ba naS Te bis CaT v-
la da aq ve, Se miZ lia Tu ara Ce mi xel sawyo e bis da daz ge bis dRg-s CaT v lac.

pa su xi:

sa ga da sa xa do ko deq sis 92-e mux lis Ta nax mad, „2. mci re biz ne sis sta tu sis mqo ne 
me war me fi zi ku ri pi ri da ma te bu li Ri re bu le bis ga da sa xa dis ga dam x de lad re-
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gis t ra ci is val de bu le bis dad go mi sas val de bu lia aR ricxos am mo men tis T vis 
ar se bu li sa sa qon lo- ma te ri a lu ri ma ra ge bis naS Ti. 

3. mci re biz ne sis sta tu sis mqo ne me war me fi zi kur pirs da ma te bu li Ri re bu le bis 
ga da sa xa dis ga dam x de lad re gis t ra ci is mo men ti dan uf le ba aqvs, am mux lis me-2 
na wi liT gan sazR v rul sa sa qon lo- ma te ri a lu ri ma ra ge bis naS T ze mi i Ros da ma te bu-
li Ri re bu le bis ga da sa xa dis CaT v la am ko deq siT gan sazR v ru li we sis Se sa ba mi sad, 
Tu ar se bobs Se sa ba mi si do ku men ta ci a“.

am mux lis mi xed viT, Tqven dRg-is ga dam x de lad re gis t ra ci is mo men t Si val de bu-
li xarT, aR ricxoT sa sa qon lo- ma te ri a lu ri ma ra ge bis naS Ti da Tu am sa qo nel ze 
gaqvT CaT v lis do ku men te bi (an ga riS - faq tu ra da a.S.), Se giZ li aT am naS Tis pro-
por ci u lad Ca iT va loT dRg.

rac Se e xe ba Zi ri Tad sa Su a le beb ze dRg-is CaT v las, un da ixel m ZR va ne loT „ga da-
sa xa de bi s ad mi nis t ri re bis  Se sa xeb“ sa qar T ve los  fi nan s Ta  mi nis t ris 2010 wlis 31 
de kem b ris #996 brZa ne biT dam t ki ce bu li in s t ruq ci is 731-e da 732-e mux le biT.

kiTx va:

re zi den ti sa war mo sa qar T ve lo Si qmnis soft prog ra mebs da eleq t ro nu li sa-
xiT yi dis sazR var ga reT .  g TxovT dag vex ma roT da beg v ris re Ji mis gan sazR v ra Si da 
ase ve,  g va in te re sebs ra ga da sa xa de bi war mo i So ba am dros?

pa su xi:

sa Se mo sav lo/ mo ge bis ga da sa xa di Ta da dRg-iT da beg v ris re Ji me bi xSi rad ima zea 
da mo ki de bu li, Tu vin aris am prog ra me bis mim Re bi - sa me war meo Tu ara sa me war meo 
su bi eq ti, ag reT ve ima ze, Tu ra sta tu si aqvs mim wo de bel sa war mos. Tu am ni u an-
sebs da a zus tebT, Seg veZ le ba uf ro mka fio pa su xis ga ce ma. sa ga da sa xa do ko deq siT 
dad ge ni li sa ga da sa xa do Se Ra va Te bis ga sac no bad, gTxovT, ga ec noT sa ga da sa xa do 
ko deq siT gaT va lis wi ne bul vir tu a lu ri zo nis pi ri sa da sa er Ta So ri so kom pa ni is 
sta tu sebs.

kiTx va:

fi zik uri pi ri, ro me lic ewe va sa sof lo sa me ur neo saq mi a no bas, Ta vi si moy va ni-
li yur Z ni sa gan ake Tebs Rvi nos da yi dis. Se mo sa va li sa ku Ta ri yur Z niT war mo e bu-
li Rvi nis re a li za ci i dan aWar bebs 200,000 lars. amas Ta na ve, Se Ze ni li yur Z ni Tac 
awar mo ebs Rvi nos da ax dens re a li za ci as. gTxovT gan g vi mar toT ra ga da sa xa de-
biT da i beg re ba?

pa su xi:

es fi zi ku ri pi ri da i beg re ba sa Se mo sav lo ga da sa xa diT da dRg-iT. ag reT ve, Se-
sa ba mi si qo ne bis ar se bo bis Sem Tx ve va Si - qo ne bis ga da sa xa di Tac.

kiTx va:

sat ran s por to kom pa nia a xor ci e lebs Ce xe Ti dan Tbi lis Si sa me di ci no tvir Tis 
gad mo zid vas. tvir Ti gan baJ da sar f Si. axa li re gu la ci e biT da i beg re ba Tu ara 
Ce xe Ti dan sar fam de sat ran s por to mom sa xu re ba dRg-iT?

pa su xi:

Tu am mom sa xu re bis Ri re bu le ba Se va sa qon lis sa im por to Ri re bu le ba Si, ma Sin 
igi cal ke dRg-iT aRar da i beg re ba.
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kiTx va:

kom pa nia ewe va sa li zin go saq mi a no bas da aqvs ori ti pis sa li zin go xel Sek ru le-
be bi: li zin gi ga mos yid vis pi ro biT da mis ga re Se. 2021 wlis dRg-is cvli le bi dan 
ga mom di na re, Se ec v le ba Tu ara da beg v ris re Ji me bi kom pa ni as?

pa su xi:

ga mos yid vis pi ro bis ar se bo bis Sem Tx ve va Si sa li zin go sa qo ne li mi wo de bu lad 
iT v le ba mi si faq tob ri vis ga da ce mis (a nu li zin giT ga ce mis) mo men t Si da ama ve 
mo men t Si da eq vem de ba re ba dRg-iT da beg v ras. amas Tan, da sa begr Tan xa Si ar Seva 
sa li zin go xel Sek ru le biT gan sazR v ru li sar ge be li, ag reT ve, ja ri me bi sa Tu 
pir ga sam tex lo e bis Tan xe bi. rac Se e xe ba qo ne bis li zin giT ga ce mas ga mos yid vis 
pi ro bis ga re Se, Cve ni az riT, mniS v ne lo va nia mox des kon k re tu li xel Sek ru le bis 
Ses wav la, ra Ta sru lad ga mo i ricxos ase Ti xel Sek ru le biT ga da ce mu li qo ne bis 
da beg v ra, ze moT xse ne bu li we sis Se sa ba mi sad.

kiTx va:

mox da pro duq ci is ukan dab ru ne ba, ro me lic mi wo de bi sas ga we ri li iyo sxva das x va 
zed na de biT xo lo ukan dab ru ne ba da we ri lia erT zed na de bad. gva in te re sebs, ro-
gor un da mox des faq tu ra ze ukan dab ru ne bis zed na de bis mib ma aseT Sem Tx ve va Si?

pa su xi:

ka non m deb lo biT am g va ri moq me de ba (er Ti zed na de biT dab ru ne ba) ak r Za lu li ar 
aris. es wmin dad teq ni ku ri sa kiTxia da un da mo iq ceT ise, ris Se saZ leb lo ba sac 
iZ le va Se mo sav le bis sam sa xu ris por ta li. 

kiTx va:

ga vi a reT ka me ra lu ri Se mow me ba (das ru le bu lia da va sa Civ rebT) 2018 wli dan 2021 
wlis 25 ian v ris CaT v liT. gva in te re seb s :  Tu gvaqvs 2021 wlis ian v ris dek la ra ci-
is da zus te bis uf le ba, rad gan dek la ri re bis pe ri o di mo cu lia sa re vi zio Se mow-
me bis pe ri od Si?

pa su xi:

mi u xe da vad imi sa, rom sa ga da sa xa do pe ri od Si ian v ris Tvis dRe e bi eq ce va, un da 
da zus tdes, mox da Tu ara Sem mow meb le bis mi er 2021 wlis ian v ris Tvis sru lad 
Se mow me ba (xSirad, ro de sac Tve Se mow me bis pe ri od Si mox ved ri lia aras wo rad, 
ro gorc we si, es Tve ar mow m de ba) da Se sa ba mi si ga da sa xa de bis da ricx va/ Sem ci re-
ba. aqe dan ga mom di na re, Tu Tve Se mow me bu li ar aris, ra Tqma un da, dek la ra ci is 
da zus te ba mox de ba yo vel g va ri da ma te bi Ti Ses wav lis ga re Se. rac Se e xe ba im 
Sem Tx ve vas, ro de sac Tve uk ve Se mow me bu li a, da zus te bis uf le ba gaqvT, oRond 
sa ga da sa xa do or ga nos ase ve uC n de ba uf le ba, sa sa mar T los ga dawy ve ti le bis ga-
re Se, xe lax la Se a mow mos Ses wo re bu li pe ri o dis dek la ra ci a.

kiTx va:

war mo mad gen lo biT xar jeb Tan da kav Si re biT gvaqvs kiTx va, ker Zod: ve we viT al ko-
ho li a ni sas me le bis im ports sa qar T ve lo Si. kom pa ni as stum ris ran g Si ew via de-
le ga cia da Cve ni pro duq ci is ra mo de ni me boT li vaCuqeT. gvin da es pro duq cia 
ga va ta roT war mo mad gen lo biT xar jad da gva in te re sebs, sa ga da sa xa do kuTxiT, 
rea li za cia vaC ve noT, Tu pir da pir es pro duq cia wa vi RoT war mo mad gen lo biT 
xar jad da mo ge bis ga da sa xad Si av sa xoT?
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pa su xi:

Tu zo ga dad, es pro duq cia eq vem de ba re ba dRg-iT da beg v ras, ma Sin igi dRg-iT 
am kon k re tul Sem Tx ve va Sic da i beg re ba. rac Se e xe ba mo ge bis ga da sa xads, Tu am 
pro duq ci is Ri re bu le ba sru lad an na wi lob riv ak ma yo fi lebs war mo mad gen lo bi-
Ti xar je bis T vis dad ge nil nor mebs, ma Sin da beg v ras da eq vem de ba re ba mxo lod am 
nor meb ze aR ma te bu li Tan xa.

kiTx va:

ara sa me war meo ara ko mer ci u li pi ri, sa qar T ve lo Si mom sa xu re bis anazRa u re bis 
miz niT, Tan xas uricxavs do lar Si. ma in te re sebs, sa Se mo sav lo ga da sa xa dis Tan-
xa rom ga mov T va lo, es mTli a ni Tan xa lar Si un da ga da viy va no da ricx vis dRes 
ar se bu li kur siT Tu Ca ricx vis dRis kur se biT ga dav ricxo do la ris Se sa ba mi si 
Tan xe bi. kur s Ta So ris sxva o ba ra me vals xom ar da to vebs da ra re a gi re ba eq ne ba 
sa ga da sa xa dos aseT ope ra ci a ze?

pa su xi:

ucxo ur va lu ta Si gan xor ci e le bu li ope ra cia lar Si aRi ricxe ba im dRis ofi ci-
a lu ri kur siT, ra dRe sac gan xor ci el da es ope ra ci a. am kon k re tul Sem Tx ve va Si 
ope ra ci is gan xor ci e le bis mo men tad Ca iT v le ba Tan xis ga da ricx vis mo men t (eb )i.

kiTx va:

ro gor ibeg re ba ara re zi den ti dam fuZ neb lis Ca mos v li sas mis T vis anazRa u re bu-
li bi le Tis da sas tum ros xar je bi, ase ve sa Cuq re bi da sxva pro to ko lis pro ce-
du re biT gan sazR v ru li da na xar je bi?

pa su xi:

Tu ara re zi den ti dam fuZ ne be li imav d ro u lad sa war mos da qi ra ve bu li pi ri a, mas 
Se iZ le ba aunazRa ur des sa qar T ve lo Si miv li ne bas Tan da kav Si re bu li da na xar je bi 
(Tu es miv li ne ba sa war mos eko no mi kur saq mi a no bas Tan aris da kav Si re bu li). sxva 
Sem Tx ve va Si am xar je bis anazRa u re bis Tan xa Se iZ le ba da eq vem de ba ros sa Se mo sav lo 
ga da sa xa diT da beg v ras (Tu sa Se mo sav lo Ti ar da i beg re ba, Se saZ loa da i beg ros 
mo ge bis ga da sa xa diT, ro gorc ara e ko no mi ku ri xar ji), xo lo sxva de ta le bis ga-
mov le nis Sem T  x ve va Si (Tu imav d ro u lad dad gin de ba mom sa xu re bis ga we vis faq tic) 
- uku da beg v ris dRg-i Tac.

kiTx va:

qvey nis ga reT miv li ne ba gvaqvs, vi ci ta ri fe bi, mag ram pir da pi ri re i siT ar mif-
ri navs Ta nam S ro me li. re gu la ci e bi rom dag vec va da 120 sa aT Si Ca te u li yo jer 
mif ri navs bu da peS t Si, me o re dRes - mi lan Si (saq me aqa c aqvs), xo lo bo los - meq si-
ka Si. anazRa ur de ba Tu ara sa mi ve fre nis da sas tum ros sa fa su ri (sru li da aras-
ru li dRe e bi) Tu mxo lod meq si kis?

pa su xi:

Tu es da na xar je bi sa war mos eko no mi kur saq mi a no bas Tan aris da kav Si re bu li, ma-
Sin isi ni anazRa ur de ba sru lad - dad ge ni li nor me bis far g leb Si. nor mis ze viT 
ga we u li xar je bi Ca iT v le ba miv li ne bu li pi ris xel fa sad da da i beg re ba sa Se mo-
sav lo ga da sa xa diT.
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kiTx va:

sa qar T ve lo Si re gis t ri re bul or kom pa ni as hyavs er Ti da igi ve dam fuZ ne be li. 
dam fuZ ne bel fi zi kur pirs surs er Ti Sps-dan ga i ta nos moZ ra vi qo ne ba, ro gorc 
ka pi ta lis Sem ci re ba da Se i ta nos me o re S p s - Si, ka pi ta lis gaz r dis miz niT. gva in-
te re sebs, dRg-is miz ne bis T vis xom ar Ca iT v le ba mi wo de bad da ibeg re ba Tu ara es 
ope ra ci a?

pa su xi:

1. ka pi ta lis Sem ci re bis gziT sa war mo dan qo ne bis ga ta na iT v le ba am qo ne bis mi-
wo de bad, rac ibeg re ba dRg-iT sa baz ro fa se bi dan ga mom di na re, Tu am qo ne bis 
mi wo de ba ar aris ga Ta vi suf le bu li dRg-is gan. ase ve qo ne bis ise Ti  ga ta na, rac 
aRe ma te ba ka pi tal Si dam fuZ neb lis Se mo na tans, ibeg re ba mo ge bis ga da sa xa diT.

2. sa war mos ka pi tal Si qo ne bis Se ta na ar iT v le ba da sa begr ope ra ci ad. amas Tan, 
Tu am qo ne bis (gar da fu li sa) Sem ta ni dRg-is ga dam x de lad re gis t ri re bu li pi-
ri a, sa war mo val de bu li a, qo ne bis mi Re bi dan 10 dRis va da Si (mag ram ara ug vi a nes 
sa qon lis mi wo de bis dawye bis mo men ti sa) sa val de bu lo we siT ga tar des re gis t ra-
ci a Si dRg-is ga dam x de lad. gar da ami sa, mim Re bi sa war mo iT v le ba dam fuZ neb lis 
(sa war mos an fi zi ku ri pi ris - vinc ga zar da ka pi ta li) uf le ba mo nac v led da mas ze 
ga da dis dam fuZ neb lis dRg-is CaT v las Tan da kav Si re bu li uf le ba/ mo va le o be bi.

kiTx va:

sa qar T ve los sa war mos Sro mi Ti xel Sek ru le bis far g leb Si em sa xu re ba uk rai nis 
re zi den ti fi zi ku ri pi ri (mom sa xu re bis ga we va xde ba dis tan ci u rad).  Sro miT 
xel Sek ru le ba Si mo ce mu lia Sem de gi pi ro be bi: mo sam sa xu ris Ta nam de bo baa - ga-
yid ve bis me ne je ri uk ra i nis te ri to ri a ze; mom sa xu re bis ga we vis ad gi li: uk ra i-
nis te ri to ria (da qi ra ve bu li war mo ad gens uk ra i nis re zi dents).

gTxovT, gag vi zi a roT Tqve ni mo saz re ba xel fa sis anazRa u re bas Tan da kav Si re biT, 
rom Sro mi Ti xel Sek ru le bis Ta nax mad ga ce mu li Tan xe bi da sa be gri iq ne ba sa Se-
mo sav lo ga da sa xa diT Tu ara?

ase ve, gag vi zi a reT Tqve ni mo saz re ba sa qar T ve los mTav ro ba sa da uk ra i nis mTav-
ro bas So ris Se mo sav leb sa da qo ne ba ze or ma gi da beg vris Ta vi dan aci le bi sa da 
ga da sa xa dis ga da ux de lo bis aR k ve Tis Se sa xeb me-15 mux l Tan da kav Si re biT. ker-
Zod, meTxuT me te mux li mo i cavs Tu ara me-16, me-18 da me-19 mux le bis gan gan s x va-
ve bul Sro miT xel Sek ru le bebs. ase ve, ze moT xse ne bu li Sro mi Ti xel Sek ru le biT 
sa qar T ve los sa war mo val de bu lia Tu ara mo ax di nos wya ros Tan ga da sa xa dis da-
ka ve ba?

(ssk-is 101-e mux lis Se sa ba mi sad „xel fa sis sa xiT mi Re bul Se mo sa v lebs ga ne kuT-
v ne ba fi zi ku ri pi ris mi er da qi ra ve biT mu Sa o bis Se de gad mi Re bu li ne bis mi e ri 
sazRa u ri an sar ge be li, maT So ris, wi na sa mu Sao ad gi li dan pen si is an sxva sa xiT 
mi Re bu li Se mo sa va li, an Se mo sa va li mo ma va li sa mu Sao ad gi li dan“. 

ssk-is 154-e mux lis pir ve li na wi lis „a.“ qve pun q tis Se sa ba mi sad, „ga dax dis wya-
ros Tan ga da sa xa dis da ka ve ba eva le ba sa ga da sa xa do agents, ro me lic aris iuri-
di u li pi ri, sa war mo /or ga ni za cia an me war me fi zi ku ri pi ri, ker Zod: a) pi ri, 
ro me lic da qi ra ve buls ux dis xel fass, gar da a.a) Ta vi su fa li in dus t ri u li 
zo nis sa war mos mi er sa qar T ve los re zi den ti da qi ra ve bu li saT vis ga dax di li 
xel fa si sa.“
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ssk-is 134-e mux lis pir ve li na wi lis mi xed viT:

„a ra re zi den tis mi er sa qar T ve lo Si ar se bu li wya ro dan mi Re bu li Se mo sa va li, 
ro me lic ar mi e kuT v ne ba sa qar T ve lo Si sa ga da sa xa do aR ricx va ze myof ara re zi-
den tis mud miv da we se bu le bas sa qar T ve lo Si, ibeg re ba ga dax dis wya ros Tan ga moq-
viT ve bis ga re Se, Sem de gi ga nak ve Te biT:

v) xel fa sis sa xiT mi Re bu li Se mo sa va li - am ko deq sis 81-e mux liT gan sazR v ru li 
ga nak ve TiT.“)

pa su xi:

1.  Sro mi Ti xel Sek ru le bis far g leb Si da qi ra ve bu li ara re zi den tis mi er xel fa sis 
sa xiT mi Re bu li Se mo sa va li ibeg re ba sa Se mo sav lo ga da sa xa dis stan dar tu li 
(20 %) ga nak ve TiT. ro gorc aRi niS na, ssk-is 134-e mux lis mi xed viT ara re zi-
den ti saT vis ga dax di li Tan xe bis ibeg re ba ga dax dis wya ros Tan im Sem Tx ve va Si, 
Tu Se mo sa va li Ca iT va la sa qar T ve lo Si arse bu li wya ro dan mi Re bul Se mo sav-
lad, rac vrcel de ba ara re zi den ti fi zi ku ri pi ris T vis ga dax di li xel fa sis 
Sem Tx ve va zec. ssk-is 104-e mux lis mi xed viT sa qar T ve lo Si ar se bu li wya ro dan 
mi Re bul Se mo sav lad iT v le ba sa qar T ve lo Si da qi ra ve biT mu Sa o biT mi Re bu li 
Se mo sa va li, rac zo ga dad gu lis x mobs sa qar T ve lo Si da qi ra ve biT mu Sa o bis Sem-
Tx ve vas. ga mom di na re iqi dan, rom ro gorc Tqve ni kiTx vi dan ikiTxe ba, fi zi ku ri 
pi ri sa mu Sa os Ses ru le bi sas faq tob ri vad ar im yo fe ba sa qar T ve lo Si, aR niS-
nu li Se mo sa va li ar ga ni xi le ba sa qar T ve lo Si ar se bu li wya ro dan mi Re bu lad 
da sa ga da sa xa do ko deq sis nor me bi dan ga mom di na re ar da i beg re ba ga dax dis 
wya ros Tan. gar da ami sa praq ti ka Si ar se bobs Sem Tx ve ve bi, ra dro sac kom pa ni as 
da a ricxes ase Ti ara re zi den ti fi zi ku ri pi ri saT vis ga dax dil Tan xa ze sa Se mo-
sav lo ga da sa xa di (rac mi a niS nebs ima ze, rom es sa kiTxi sa ga da sa xa do Se mow me bis 
pro ces Si Se saZ loa sa dao gax des). Tum ca, ama ve kom pa ni e bis mi er aR niS nu li 
sa kiTxis ga sa Civ re bis Sem deg Se mo sav le bis sam sa xu ris mi er (an da vebs sab Wos 
mi er) mox da Se mow me bi sas da ricxu li Tan xe bis Sem ci re ba. 

2.  Tqven mi er xse ne bu li sa er Ta So ri so Se Tan x me bis me-15 mux lis pir ve li na wi lis 
Ta nax mad, „wi nam de ba re Se Tan x me bis me-16, me-18 da me-19 mux le bis de bu le be bis 
gaT va lis wi ne biT, er Ti mo na wi le sa xel m wi fos re zi den tis mi er da qi ra ve bu li 
Sro miT mi Re bu li ja ma gi ri, xel fa si da sxva msgav si anazRa u re ba ni da i beg re ba 
mxo lod am sa xel m wi fo Si, Tu da qi ra ve bu li Sro ma an (sa va ra u dod, aq un da iyos 
„ar“, vi na i dan „an“ sru li ad amo var d ni lia kon teq s ti dan) xor ci el de ba me o re 
mo na wi le sa xel m wi fo Si. Tu da qi ra ve bu li Sro ma xor ci el de ba am sa xiT, ma Sin 
ase Ti gziT mi Re bu li anazRa u re ba Se iZ le ba da i beg ros am me o re xel mom wer 
sa xel m wi fo Si“. aqe dan ga mom di na re, Tu Sro mi Ti ur Ti er To ba xor ci el de ba mxo-
lod uk ra i na Si, es xel fa si un da  da i beg ros uk ra i na Si ve (gar da im Sem Tx ve vi sa, 
ro ca da qi ra ve bu li pi ri aris sa qar T ve los re zi den ti sa war mos xel m ZR va ne li 
or ga nos wev ri - ix. mux li 16), Tum ca, vfiq robT, sa Wi ro gax de ba imis da sa bu-
Te ba, rom es ur Ti er To be bi mxo lod uk ra i na Si xor ci el de ba sru lad da ara 
sxva gan - sa qar T ve lo Si an sazR var ga reT.

am mux lis me o re na wi li exe ba Sem Tx ve vebs, ro ca Tan xe bi sa qar T ve lo dan aris ga-
dax di li, mag ram sxva ara re zi den tis sa xe liT. 

rac Se e xe ba me-18 da me-19 mux lebs, isi ni exe ba sa xel m wi fo bi u je ti dan ga dax dil 
Tan xeb sa da pen si ebs.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.11.21 1,8838 4,9506 3,6828 4,3594 2,4585 3,1328 3,7806 7,9782 7,4411 1,0204 3,7054 3,4692 1,4347 3,1601

02.11.21 1,8737 4,9275 3,6659 4,3231 2,4439 3,1178 3,7545 7,9288 7,4073 1,0178 3,6945 3,4630 1,4325 3,1690

03.11.21 1,8784 4,9386 3,6740 4,3174 2,4366 3,1258 3,7447 7,9691 7,4231 1,0204 3,7103 3,4704 1,4378 3,1678

04.11.21 1,8712 4,9192 3,6597 4,3016 2,4332 3,1144 3,7150 7,9609 7,3938 1,0190 3,6921 3,4665 1,4316 3,1576

05.11.21 1,8687 4,9094 3,6512 4,3113 2,4311 3,1071 3,7012 7,9339 7,3777 1,0134 3,6880 3,4622 1,4305 3,1631

06.11.21 1,8688 4,9059 3,6490 4,2488 2,4289 3,1040 3,6844 7,9203 7,3730 1,0137 3,6812 3,4523 1,4389 3,1637

07.11.21 1,8688 4,9059 3,6490 4,2488 2,4289 3,1040 3,6844 7,9203 7,3730 1,0137 3,6812 3,4523 1,4389 3,1637

08.11.21 1,8688 4,9059 3,6490 4,2488 2,4289 3,1040 3,6844 7,9203 7,3730 1,0137 3,6812 3,4523 1,4389 3,1637

09.11.21 1,8701 4,9186 3,6583 4,2674 2,4325 3,1107 3,7019 7,9582 7,3926 1,0170 3,6745 3,4571 1,4491 3,1622

10.11.21 1,8709 4,9201 3,6597 4,2918 2,4300 3,1120 3,7189 7,9693 7,3959 1,0112 3,6902 3,4583 1,4533 3,1571

11.11.21 1,8666 4,9074 3,6500 4,2663 2,4269 3,1039 3,6962 7,9361 7,3735 1,0095 3,6664 3,4561 1,4485 3,1523

12.11.21 1,8465 4,8539 3,6099 4,2158 2,4009 3,0717 3,6247 7,7891 7,2945 0,9880 3,6130 3,4219 1,4281 3,1492

13.11.21 1,8421 4,8466 3,6044 4,2182 2,3965 3,0649 3,6278 7,7592 7,2850 0,9840 3,6016 3,4131 1,4270 3,1493

14.11.21 1,8421 4,8466 3,6044 4,2182 2,3965 3,0649 3,6278 7,7592 7,2850 0,9840 3,6016 3,4131 1,4270 3,1493

15.11.21 1,8421 4,8466 3,6044 4,2182 2,3965 3,0649 3,6278 7,7592 7,2850 0,9840 3,6016 3,4131 1,4270 3,1493

16.11.21 1,8481 4,8580 3,6131 4,2334 2,4023 3,0728 3,6498 7,7965 7,3007 0,9859 3,6062 3,4301 1,4313 3,1550

17.11.21 1,8291 4,8087 3,5762 4,2359 2,3801 3,0419 3,6155 7,6621 7,2262 0,9786 3,5623 3,3928 1,4190 3,1489

18.11.21 1,8181 4,7819 3,5562 4,2230 2,3739 3,0242 3,5945 7,6313 7,1847 0,9751 3,5501 3,3779 1,4103 3,1435

19.11.21 1,8140 4,7719 3,5485 4,2234 2,3848 3,0185 3,5776 7,6202 7,1704 0,9748 3,5289 3,3768 1,4071 3,1303

20.11.21 1,7987 4,7293 3,5169 4,1769 2,3790 2,9911 3,4978 7,5058 7,1057 0,9602 3,4800 3,3574 1,3849 3,1120

21.11.21 1,7987 4,7293 3,5169 4,1769 2,3790 2,9911 3,4978 7,5058 7,1057 0,9602 3,4800 3,3574 1,3849 3,1120

22.11.21 1,7987 4,7293 3,5169 4,1769 2,3790 2,9911 3,4978 7,5058 7,1057 0,9602 3,4800 3,3574 1,3849 3,1120

23.11.21 1,7966 4,7245 3,5135 4,1841 2,3774 2,9886 3,4907 7,4512 7,0988 0,9529 3,4697 3,3524 1,3817 3,1134

24.11.21 1,7966 4,7245 3,5135 4,1841 2,3774 2,9886 3,4907 7,4512 7,0988 0,9529 3,4697 3,3524 1,3817 3,1134

25.11.21 1,7867 4,6976 3,4935 4,1627 2,3700 2,9709 3,4906 7,4740 7,0579 0,9497 3,4268 3,3287 1,3701 3,1153

26.11.21 1,7856 4,6970 3,4927 4,1470 2,3726 2,9706 3,4730 7,4835 7,0566 0,9519 3,4278 3,3357 1,3716 3,1129

27.11.21 1,7853 4,6972 3,4931 4,1233 2,3690 2,9707 3,4258 7,4361 7,0569 0,9489 3,4072 3,3460 1,3623 3,0967

28.11.21 1,7853 4,6972 3,4931 4,1233 2,3690 2,9707 3,4258 7,4361 7,0569 0,9489 3,4072 3,3460 1,3623 3,0967

29.11.21 1,7853 4,6972 3,4931 4,1233 2,3690 2,9707 3,4258 7,4361 7,0569 0,9489 3,4072 3,3460 1,3623 3,0967

30.11.21 1,7805 4,6860 3,4849 4,1204 2,3706 2,9638 3,3992 7,4178 7,0410 0,9458 3,3799 3,3366 1,3561 3,0867

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis noemberSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis noemberSi
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1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.11.21 2,5629 2,3830 2,0117 0,3290 2,7784 8,6036 0,7524 10,0219 2,3481 10,4778 4,9403 4,0637 4,2202 2,2677

02.11.21 2,5600 2,3774 2,0174 0,3324 2,7747 8,6278 0,7545 10,1123 2,3481 10,5003 4,9534 4,0720 4,2325 2,2747

03.11.21 2,5526 2,3632 2,0178 0,3324 2,7898 8,6246 0,7542 10,1243 2,3497 10,4998 4,9512 4,0705 4,2415 2,2586

04.11.21 2,5430 2,3505 2,0096 0,3265 2,7732 8,5968 0,7518 10,0705 2,3403 10,4660 4,9373 4,0575 4,2409 2,2555

05.11.21 2,5472 2,3486 2,0146 0,3257 2,7751 8,6118 0,7531 10,1278 2,3403 10,4843 4,9436 4,0642 4,2483 2,2556

06.11.21 2,5354 2,3323 2,0150 0,3258 2,7788 8,6134 0,7533 10,1619 2,3376 10,4828 4,9404 4,0641 4,2491 2,2386

07.11.21 2,5354 2,3323 2,0150 0,3258 2,7788 8,6134 0,7533 10,1619 2,3376 10,4828 4,9404 4,0641 4,2491 2,2386

08.11.21 2,5354 2,3323 2,0150 0,3258 2,7788 8,6134 0,7533 10,1619 2,3376 10,4828 4,9404 4,0641 4,2491 2,2386

09.11.21 2,5403 2,3419 2,0135 0,3254 2,7883 8,6093 0,7529 10,1888 2,3443 10,4813 4,9436 4,0601 4,2719 2,2616

10.11.21 2,5387 2,3435 2,0104 0,3251 2,7981 8,5957 0,7517 10,1822 2,3450 10,4678 4,9400 4,0530 4,2645 2,2595

11.11.21 2,5383 2,3226 2,0021 0,3212 2,7847 8,5824 0,7505 10,1500 2,3388 10,4485 4,9329 4,0469 4,2379 2,2400

12.11.21 2,5073 2,2958 2,0008 0,3166 2,7615 8,5739 0,7498 10,0939 2,3243 10,4209 4,9202 4,0417 4,2261 2,2088

13.11.21 2,5016 2,2980 2,0049 0,3173 2,7616 8,5742 0,7498 10,1189 2,3264 10,4212 4,9350 4,0415 4,2305 2,2086

14.11.21 2,5016 2,2980 2,0049 0,3173 2,7616 8,5742 0,7498 10,1189 2,3264 10,4212 4,9350 4,0415 4,2305 2,2086

15.11.21 2,5016 2,2980 2,0049 0,3173 2,7616 8,5742 0,7498 10,1189 2,3264 10,4212 4,9350 4,0415 4,2305 2,2086

16.11.21 2,5188 2,3237 2,0092 0,3157 2,7705 8,5897 0,7512 10,1640 2,3353 10,4436 4,9413 4,0498 4,2358 2,2296

17.11.21 2,5129 2,3097 2,0056 0,3085 2,7569 8,5731 0,7497 10,1525 2,3251 10,4130 4,9309 4,0433 4,2340 2,2115

18.11.21 2,5006 2,2863 1,9967 0,3001 2,7392 8,5584 0,7485 10,2218 2,3134 10,3883 4,9265 4,0363 4,2325 2,1995

19.11.21 2,4842 2,2801 1,9926 0,2964 2,7418 8,5225 0,7453 10,1623 2,3039 10,3515 4,9037 4,0192 4,2166 2,2065

20.11.21 2,4605 2,2534 1,9822 0,2794 2,7305 8,4726 0,7410 10,0546 2,2859 10,2842 4,8708 3,9938 4,1920 2,1800

21.11.21 2,4605 2,2534 1,9822 0,2794 2,7305 8,4726 0,7410 10,0546 2,2859 10,2842 4,8708 3,9938 4,1920 2,1800

22.11.21 2,4605 2,2534 1,9822 0,2794 2,7305 8,4726 0,7410 10,0546 2,2859 10,2842 4,8708 3,9938 4,1920 2,1800

23.11.21 2,4637 2,2594 1,9768 0,2783 2,7270 8,4764 0,7413 10,0767 2,2857 10,2888 4,8800 3,9958 4,1845 2,1809

24.11.21 2,4637 2,2594 1,9768 0,2783 2,7270 8,4764 0,7413 10,0767 2,2857 10,2888 4,8800 3,9958 4,1845 2,1809

25.11.21 2,4553 2,2477 1,9780 0,2491 2,7075 8,4825 0,7417 9,8423 2,2786 10,2849 4,8768 3,9953 4,1875 2,1514

26.11.21 2,4575 2,2372 1,9815 0,2590 2,6984 8,4751 0,7412 9,8584 2,2762 10,2736 4,8740 3,9921 4,1778 2,1330

27.11.21 2,4267 2,2089 1,9681 0,2555 2,7157 8,4310 0,7373 9,7222 2,2592 10,2303 4,8471 3,9717 4,1361 2,1107

28.11.21 2,4267 2,2089 1,9681 0,2555 2,7157 8,4310 0,7373 9,7222 2,2592 10,2303 4,8471 3,9717 4,1361 2,1107

29.11.21 2,4267 2,2089 1,9681 0,2555 2,7157 8,4310 0,7373 9,7222 2,2592 10,2303 4,8471 3,9717 4,1361 2,1107

30.11.21 2,4227 2,2076 1,9646 0,2441 2,7222 8,4038 0,7349 9,7832 2,2564 10,2006 4,8367 3,9575 4,1105 2,1091
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100 10 1

01.11.21 4,4714 1,8603 1,3047 9,0289 1,8094 6,6111 2,8120 0,2959 1,2034 0,7390 3,7285 2,0705 0,5597

02.11.21 4,4718 1,8632 1,2990 9,0543 1,8145 6,6332 2,8197 0,2969 1,2055 0,7410 3,7381 2,0665 0,5622

03.11.21 4,4115 1,8616 1,2904 9,0509 1,8078 6,6368 2,8218 0,2961 1,2049 0,7404 3,7394 2,0493 0,5572

04.11.21 4,3905 1,8595 1,2823 9,0217 1,8031 6,6267 2,8079 0,2947 1,2036 0,7364 3,7254 2,0529 0,5554

05.11.21 4,4140 1,8625 1,2849 9,0374 1,8059 6,6389 2,8100 0,2959 1,2083 0,7362 3,7334 2,0715 0,5695

06.11.21 4,4178 1,8630 1,2867 9,0391 1,8056 6,6562 2,8075 0,2959 1,2119 0,7369 3,7310 2,0725 0,5646

07.11.21 4,4178 1,8630 1,2867 9,0391 1,8056 6,6562 2,8075 0,2959 1,2119 0,7369 3,7310 2,0725 0,5646

08.11.21 4,4178 1,8630 1,2867 9,0391 1,8056 6,6562 2,8075 0,2959 1,2119 0,7369 3,7310 2,0725 0,5646

09.11.21 4,4276 1,8603 1,2916 9,0349 1,8018 6,6420 2,8083 0,2957 1,2125 0,7364 3,7300 2,0987 0,5705

10.11.21 4,4468 1,8572 1,2947 9,0203 1,7971 6,6306 2,8038 0,2953 1,2102 0,7357 3,7263 2,1143 0,5696

11.11.21 4,4539 1,8558 1,2967 9,0066 1,7934 6,6155 2,7958 0,2947 1,2099 0,7351 3,7192 2,0869 0,5747

12.11.21 4,4241 1,8507 1,2943 8,9977 1,7908 6,6193 2,7943 0,2937 1,2069 0,7334 3,7156 2,0513 0,5728

13.11.21 4,3610 1,8508 1,2843 8,9980 1,7861 6,6231 2,7953 0,2937 1,2063 0,7313 3,7204 2,0573 0,5827

14.11.21 4,3610 1,8508 1,2843 8,9980 1,7861 6,6231 2,7953 0,2937 1,2063 0,7313 3,7204 2,0573 0,5827

15.11.21 4,3610 1,8508 1,2843 8,9980 1,7861 6,6231 2,7953 0,2937 1,2063 0,7313 3,7204 2,0573 0,5827

16.11.21 4,3653 1,8554 1,2836 9,0143 1,7898 6,6339 2,8037 0,2938 1,1976 0,7323 3,7220 2,0783 0,5782

17.11.21 4,3306 1,8514 1,2752 8,9969 1,7848 6,6198 2,7948 0,2937 1,1931 0,7314 3,7201 2,0658 0,5771

18.11.21 4,3184 1,8482 1,2633 8,9814 1,7785 6,6032 2,7900 0,2926 1,1852 0,7295 3,7090 2,0236 0,5718

19.11.21 4,2973 1,8422 1,2591 8,9437 1,7698 6,5685 2,7736 0,2909 1,1844 0,7251 3,6937 2,0127 0,5667

20.11.21 4,2404 1,8322 1,2491 8,8914 1,7582 6,5318 2,7573 0,2891 1,1711 0,7225 3,6716 1,9775 0,5591

21.11.21 4,2404 1,8322 1,2491 8,8914 1,7582 6,5318 2,7573 0,2891 1,1711 0,7225 3,6716 1,9775 0,5591

22.11.21 4,2404 1,8322 1,2491 8,8914 1,7582 6,5318 2,7573 0,2891 1,1711 0,7225 3,6716 1,9775 0,5591

23.11.21 4,1938 1,8304 1,2450 8,8954 1,7580 6,5318 2,7666 0,2899 1,1689 0,7177 3,6728 1,9779 0,5550

24.11.21 4,1938 1,8304 1,2450 8,8954 1,7580 6,5318 2,7666 0,2899 1,1689 0,7177 3,6728 1,9779 0,5550

25.11.21 4,1752 1,8307 1,2291 8,9009 1,7553 6,5029 2,7648 0,2896 1,1572 0,7248 3,6758 1,9659 0,5572

26.11.21 4,1732 1,8328 1,2278 8,8940 1,7523 6,4650 2,7639 0,2897 1,1531 0,7241 3,6727 1,9644 0,5557

27.11.21 4,1048 1,8201 1,2082 8,8477 1,7449 6,3875 2,7490 0,2877 1,1428 0,7118 3,6584 1,9104 0,5566

28.11.21 4,1048 1,8201 1,2082 8,8477 1,7449 6,3875 2,7490 0,2877 1,1428 0,7118 3,6584 1,9104 0,5566

29.11.21 4,1048 1,8201 1,2082 8,8477 1,7449 6,3875 2,7490 0,2877 1,1428 0,7118 3,6584 1,9104 0,5566

30.11.21 4,1200 1,8153 1,2088 8,8191 1,7397 6,3578 2,7426 0,2866 1,1372 0,7096 3,6420 1,9142 0,5509
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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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