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ინფორმაცია ბაფის წესდებაში ცვლილებების 
გამოქვეყნებულ პროექტთან დაკავშირებით

ბაფის პატივცემულო წევრებო!

მიმდინარე წლის სექტემბერში განსახილველად გამოქვეყნებულ წესდებაში 
შესატანი ცვლილებების პროექტში,  წევრების მიერ გამოთქმული მოსაზრებების 
გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს გამგეობამ შეიტანა 
ცვლილებები. საერთო კრებას პროექტი წარედგინება შეტანილი ცვლილებების 
გათვალისწინებით.

გთავაზობთ გამოქვეყნებული ცვლილებების პროექტს და მასში შეტანილ 
ცვლილებებს:

1.  წესდების ცვლილებების პროექტით  გამგეობის წევრების არჩევის 
წესი, რომელიც განსახილველად იყო გამოქვეყნებული 
მუხლი 9.6 – გამგეობის წევრად (გარდა თავმჯდომარისა) არჩეული უნდა 
იყოს არაუმეტეს:

•  1 წევრისა აკადემიური სექტორიდან, რომელთანაც ფედერაციას 
გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი;

•  2 წევრისა ბიზნესში (გარდა აუდიტორისა/აუდიტორულ ფირმაში 
დასაქმებულისა) დასაქმებული ბუღალტრებიდან;

•  2 წევრისა ფედერაციის კორპორაციული წევრი დიდი ოთხეულიდან; 

•  6 წევრისა კორპორაციული წევრი აუდიტორული ფირმებიდან (გარდა 
დიდი ოთხეულისა) ან/და ინდივიდუალურად მოქმედი აუდიტორებიდან.

2.  გამგეობის წევრების არჩევის წესი, განხილვის პერიოდში მიღებული 
მოსაზრებების გათვალისწინებით მიღებული ჩასწორებებით 
(გამგეობის სხდომის ოქმი # 8. 19.10.2022):   
მუხლი 9.6 – გამგეობის წევრად (გარდა თავმჯდომარისა) არჩეული უნდა 
იყოს არაუმეტეს:

•  1 წევრისა აკადემიური სექტორიდან, რომელთანაც ფედერაციას 
გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. 
დასაშვებია  კანდიდატი ვერ აკმაყოფილებდეს წესდების  9.5. 
მუხლით დადგენილ  წევრობის 2 წლიან მოთხოვნას, მაგრამ 
განაცხადის გაკეთების პერიოდისათვის უნდა იყოს ბაფის წევრი;
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•  2 წევრისა ბიზნესში (გარდა აუდიტორისა/აუდიტორულ ფირმაში 
დასაქმებულისა) დასაქმებული ბუღალტრებიდან;

•  2 წევრისა ფედერაციის კორპორაციული წევრი დიდი ოთხეულიდან; 

•  6 წევრისა აუდიტორული ფირმებიდან (გარდა დიდი ოთხეულისა) 
ან/და აუდიტორთა სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული 
აუდიტორებიდან.

შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს,  შაბათს 12 საათზე 
მოწვეულია ბაფის საერთო (სარჩევნო) კრება.  

კრების დელეგატების რეგისტრაცია მიმდინარეობს 2022 წლის 10 ოქ ტომ-
ბრიდან და დასრულდება 20 დეკემბერს.  
გამგეობის თავმჯდომარეობისა და წევრობის კანდიდატების განაცხადების 
მიღება და რეგისტრაცია შესაძლებელია მიმდინარე წლის 9 დეკემბრამდე. 

რეგისტრაცია შესაძლებელია: ბაფის მეილზე (baf@baf.ge) წერილის 
გამოგზავნით, განაცხადის შემოტანით ბაფის კანცელარიაში. 
საერთო კრებისა და არჩევნების დეტალებზე შეგიძლიათ  დარეკოთ 
ბაფის კანცელარიაში: 235 01 57; 235 43 97 (შორენა გამიაშვილი).        

ბაფის ადმინისტრაცია
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შპს ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბა“

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა და და მო უ კი დე ბე ლი

აუდი ტო რის დას კ ვ ნა
2021 წლის 31 დე კემ ბერს დას რუ ლე ბუ ლი წლი სათ ვის

თბი ლი სი, 2022

და მო უ კი დე ბე ლი აუდი ტო რის დას კ ვ ნა

შპს ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბას“ ხელ მ ძღ ვა ნე ლებს

დას კ ვ ნა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდიტ ზე

მო საზ რე ბა

ჩა ვა ტა რეთ შპს ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბას“ ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის აუდი ტი, რო მე ლიც შედ გე ბა 2021 წლის 31 დე კემ ბ რის მდგო მა რე ო ბით 
მომ ზა დე ბუ ლი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის გან, აღ ნიშ ნუ ლი თა რი ღით 
დამ თავ რე ბუ ლი წლის სრუ ლი შე მო სავ ლის ან გა რიშ გე ბის, სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ცვლი
ლე ბე ბის ან გა რიშ გე ბი სა და ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბი სა გან, ასე ვე ფი ნან სურ 
ან გა რიშ გე ბა ზე დარ თუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბის გან, მათ შო რის, ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა აღ
რიცხ ვო პო ლი ტი კის მოკ ლე მი მო ხილ ვის გან.

ჩვე ნი აზ რით, თან დარ თუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა, ყვე ლა არ სე ბი თი ას პექ ტის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, სა მარ თ ლი ა ნად ასა ხავს შპს ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული აღ რიცხ ვა -ან-
გა რიშ გე ბას“ ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბას 2021 წლის 31 დე კემ ბ რის მდგო მა რე ო ბით, 
აგ რეთ ვე მი სი საქ მი ა ნო ბის ფი ნან სურ შე დე გებ სა და ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მოძ რა ო ბას იმ 
წლის თ ვის, რო მე ლიც დას რულ და მო ცე მუ ლი თა რი ღით, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (მსს ‒ ფასს)  შე სა ბა მი სად. 

მო საზ რე ბის სა ფუძ ვე ლი

აუდიტს წარ ვ მარ თავ დით აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ასსების) შე სა ბა
მი სად. ამ სტან დარ ტე ბით გან საზღ ვ რუ ლი ჩვე ნი პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი დე ტა ლუ რად აღ
წე რი ლია ჩვე ნი დას კ ვ ნის ‒ „აუდიტორის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდიტ ზე“ ‒ ნა წილ ში. ჩვენ და მო უ კი დებ ლე ბი ვართ შპს ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული 
აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბა სა გან“ ბუ ღალ ტერ თა ეთი კის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე
ბის საბ ჭოს (ბესსს) პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბის ეთი კის კო დექ სი სა და იმ ეთი კუ რი 
ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად, რომ ლე ბიც ეხე ბა ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ
გე ბის აუდიტს. გარ და ამი სა, შე ვას რუ ლეთ ამ ნორ მე ბით და ბეს ს ს ის ეთი კის კო დექ სით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სხვა ეთი კუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბიც. გვჯე რა, რომ ჩვენ მი ერ მო პო
ვე ბუ ლი აუდი ტო რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი საკ მა რი სი და შე სა ფე რი სია ჩვე ნი მო საზ რე ბის 
გა მოთ ქ მის თ ვის აუცი ლე ბე ლი სა ფუძ ვ ლის შე საქ მ ნე ლად.
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ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და მარ თ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბით აღ ჭურ ვილ პირ თა 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა პა სუ ხის მ გე ბე ლია თან დარ თუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა
სა და სა მარ თ ლი ან წარ დ გე ნა ზე მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად (მსს ‒ ფასს), ასე ვე ში და კონ ტ როლ ზე, 
რო მელ საც იგი აუცი ლებ ლად მი იჩ ნევს ისე თი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მო სამ ზა დებ ლად, 
რო მე ლიც არ შე ი ცავს თაღ ლი თო ბით ან შეც დო მით გა მოწ ვე ულ არ სე ბით უზუს ტო ბას.

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბი სას ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას ევა ლე ბა, შპს ჟურ ნა ლი 
„ბუღალტრული აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბას“ შე ა ფა სოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბის უნა რი 
და, აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე ნიშ ვ ნებ ში გან მარ ტოს 
სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია სა წარ მოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და ან
გა რიშ გე ბის სა ფუძ ვ ლად სა წარ მოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბას თან, 
იმ შემ თხ ვე ვის გარ და, რო დე საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას გან ზ რა ხუ ლი აქვს კომ პა ნი ის 
ლიკ ვი და ცია ან საქ მი ა ნო ბის შეწყ ვე ტა, ან თუ არა აქვს სხვა რე ა ლუ რი არ ჩე ვა ნი, ასე 
რომ არ მო იქ ცეს.

მარ თ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რე ბი პა სუ ხის მ გებ ლე ბი არი ან შპს ჟურ ნა ლი 
„ბუღალტრული აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბას“ აუდი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბი სა და წარ დ გე ნის პრო ცე სის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ზე.

აუდი ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდიტ ზე

ჩვე ნი მი ზა ნი ა, მო ვი პო ვოთ და სა ბუ თე ბუ ლი რწმუ ნე ბა იმის თა ო ბა ზე, მო ცე მუ ლი ფი ნან
სუ რი ან გა რიშ გე ბა შე ი ცავს თუ არა თაღ ლი თო ბით ან შეც დო მით გა მოწ ვე ულ არ სე ბით 
უზუს ტო ბას და შე ვად გი ნოთ აუდი ტო რის დას კ ვ ნა, რო მე ლიც მო ი ცავს ჩვენს მო საზ რე ბას. 
და სა ბუ თე ბუ ლი რწმუ ნე ბა მა ღა ლი დო ნის რწმუ ნე ბა ა, მაგ რამ არ არის იმის გა რან ტი ა, 
რომ ას ს ე ბის შე სა ბა მი სად ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტი ყო ველ თ ვის გა მო ავ ლენს ნე ბის მი ერ 
არ სე ბით უზუს ტო ბას, რო მე ლიც არ სე ბობს. უზუს ტო ბე ბი შე იძ ლე ბა გა მოწ ვე უ ლი იყოს 
თაღ ლი თო ბით ან შეც დო მით და არ სე ბი თად მი იჩ ნე ვა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ გო ნივ რულ 
ფარ გ ლებ ში, მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ისი ნი, ცალ  ცალ კე ან ერ თობ ლი ვად, გავ ლე ნას 
მო ახ დენს იმ მომ ხ მა რებ ლე ბის ეკო ნო მი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც და ეყ რ
დ ნო ბი ან მო ცე მულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას.

ას ს ე ბის შე სა ბა მი სად აუდი ტის ჩა ტა რე ბა ით ვა ლის წი ნებს აუდი ტო რის მი ერ პრო ფე სი უ ლი 
გან ს ჯის გა მო ყე ნე ბას და პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის შე ნარ ჩუ ნე ბას აუდი ტის პრო ცეს ში. 
გარ და ამი სა, ჩვენ:

 y ვად გენთ და ვა ფა სებთ თაღ ლი თო ბით ან შეც დო მით გა მოწ ვე ულ, ფი ნან სუ რი ან გა
რიშ გე ბის არ სე ბი თი უზუს ტო ბის რის კებს; ვგეგ მავთ და ვა ტა რებთ ამ რის კებ ზე რე ა
გი რე ბის თ ვის გა მიზ ნულ აუდი ტო რულ პრო ცე დუ რებს და ვკრებთ ისეთ აუდი ტო რულ 
მტკი ცე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც საკ მა რი სი და შე სა ფე რი სი იქ ნე ბა ჩვე ნი მო საზ რე ბის 
გა მოთ ქ მის თ ვის აუცი ლე ბე ლი სა ფუძ ვ ლის შე საქ მ ნე ლად. რის კი იმი სა, რომ ვერ 
გა მოვ ლინ დე ბა თაღ ლი თო ბით გა მოწ ვე უ ლი არ სე ბი თი უზუს ტო ბა უფ რო მა ღა ლი ა, 
ვიდ რე რის კი იმი სა, რომ ვერ გა მოვ ლინ დე ბა შეც დო მით გა მოწ ვე უ ლი უზუს ტო ბა, 
რად გან თაღ ლი თო ბა შე იძ ლე ბა გუ ლის ხ მობ დეს ფა რულ შე თან ხ მე ბას, გა ყალ ბე ბას, 
ოპე რა ცი ე ბის გან ზ რახ გა მო ტო ვე ბას, აუდი ტო რის თ ვის წი ნას წარ გან ზ რა ხუ ლად 
არას წო რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას ან ში და კონ ტ რო ლის იგ ნო რი რე ბას. 



7

 y შევისწავლით აუდი ტის თ ვის შე სა ფე რის ში და კონ ტ რო ლის სა შუ ა ლე ბებს, რა თა 
დავ გეგ მოთ კონ კ რე ტუ ლი გა რე მო ე ბე ბის შე სა ფე რი სი აუდი ტო რუ ლი პრო ცე დუ რე
ბი და არა იმ მიზ ნით, რომ მო საზ რე ბა გა მოვ თ ქ ვათ შპს ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული 
აღ რიცხ ვა ან გა რიშ გე ბა“ს  ში და კონ ტ რო ლის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე.

 y ვა ფა სებთ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კის მი ზან
შე წო ნი ლო ბას, ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის 
და სა ბუ თე ბუ ლო ბი სა და შე სა ბა მი სი ახ ს ნა გან მარ ტე ბე ბის მარ თე ბუ ლო ბას. 

 y დას კ ვ ნა გა მოგ ვაქვს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მი ერ ან გა რიშ გე ბის სა ფუძ ვ ლად სა წარ მოს 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა ზე, ხო ლო მო პო ვე
ბულ აუდი ტო რულ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ვად გენთ, არ სე ბობს თუ არა რა ი მე 
მოვ ლე ნებ თან ან პი რო ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა, რაც 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ეჭვს გა მო იწ ვევ და შპს ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული აღ რიცხ ვა -ან-
გა რიშ გე ბას“ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბის უნარ თან და კავ ში რე ბით. თუ და ვას კ ვ ნით, რომ 
არ სე ბობს არ სე ბი თი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა,  გვე ვა ლე ბა ჩვენს აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ში 
ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ბა მის შე ნიშ ვ ნებ ზე, ან, 
თუ ამ გ ვა რი გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი ადეკ ვა ტუ რი არ არის ‒ ჩვე ნი  მო საზ რე ბის 
მო დი ფი ცი რე ბა. ჩვე ნი დას კ ვ ნე ბი ეყ რ დ ნო ბა აუდი ტო რის დას კ ვ ნის თა რი ღამ დე 
მო პო ვე ბულ აუდი ტო რულ მტკი ცე ბუ ლე ბებს. თუმ ცა, ამის შემ დ გო მი მო მა ვა ლი 
მოვ ლე ნე ბის ან პი რო ბე ბის გავ ლე ნით შე იძ ლე ბა შპს ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული 
აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბას“ უკ ვე აღარ იყოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი სა წარ მო.

 y ვა ფა სებთ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნას მთლი ა ნო ბა ში, მის სტრუქ ტუ რა სა 
და ში ნა არსს, მათ შო რის, ახ ს ნა გან მარ ტე ბებს და ასე ვე, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა 
უზ რუნ ველ ყოფს თუ არა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ფუძ ვ ლად აღე ბუ ლი ოპე რა ცი
ე ბი სა და მოვ ლე ნე ბის სა მარ თ ლი ან წარ დ გე ნას. 

შპს ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბას“ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას ინ ფორ
მა ცი ას ვაწ ვ დით აუდი ტის და გეგ მი ლი მას შ ტა ბი სა და ვა დე ბის, ასე ვე აუდი ტის პრო ცეს ში 
წა მოჭ რი ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის, მათ შო რის, ში და კონ ტ რო ლის სის ტე მა ში 
გა მოვ ლე ნი ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის შე სა ხებ.

ამას თან, ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას გა დავ ცემთ დო კუ მენტს, სა დაც ვა დას ტუ რებთ, რომ და
ვი ცა ვით და მო უ კი დებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე სა ფე რი სი ეთი კუ რი ნორ მე ბი და 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას ვაც ნო ბეთ ყვე ლა ურ თი ერ თო ბი სა და სხვა სა კითხე ბის შე სა ხებ, 
რომ ლე ბიც, გო ნივ რულ ფარ გ ლებ ში, შე იძ ლე ბა მიჩ ნე უ ლი ყო, რომ და კავ ში რე ბუ ლია 
ჩვენს და მო უ კი დებ ლო ბას თან. ასე ვე შე სა ბა მი სი დამ ცა ვი ზო მე ბის შე სა ხებ აუცი ლებ
ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში.

   გარიგების პარ ტ ნი ო რი 

ლა შა ვეფხ ვა ძე
შპს ,,ინტელექტ-აუდიტის“ სა ხე ლით

თბი ლი სი სა ქარ თ ვე ლო
28/07/2022
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   შენიშვნა
2021 

წლის 31 
დეკემბერი

2020 
წლის 31 

დეკემბერი
ამონაგები  4     40,352      48,586 
სხვა შემოსავლები   5      1,389      3,578 
ცვლილებები მარაგის ნაშთში             ‒    (10,805)
დასაქმებულ პირთა  გასამრჯელოები   (30,651) (35,325)

სხვა ხარჯები 6    (3,679)    (5,419)

მოგება დაბეგვრამდე             7,411             615 
საგადასახადო ხარჯი               ‒               ‒   

წლიური მოგება             7,411             615 
სრული შემოსავლის მთლიანი თანხა
გაუნაწილებელი მოგება წლის დასაწყისში         (664)     (1,279)

დივიდენდები               ‒              ‒   
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი წლის 
ბოლოს              6,747            (664)

  შენიშვნები
2021 

წლის 31 
დეკემბერი

2020 
წლის 31 

დეკემბერი
აქტივები
გრძელვადიანი აქტივები
ძირითადი საშუალებები 7 1             1 
სულ გრძელვადიანი აქტივები              1          1 
მიმდინარე აქტივები
მარაგი 8       4,959      4,959 
ფულადი სახსრები და ექვივალენტები 9 5,832           620 
სულ მიმდინარე აქტივები   10,791        5,579 
სულ აქტივები     10,792       5,580 
საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები
საკუთარი კაპიტალი
საწესდებო კაპიტალი 10 2,000        2,000 
გაუნაწილებელი მოგება ზარალი   6,747        (664)
სულ საკუთარი კაპიტალი          8,747        1,336 
მოკლევადიანი ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 11           2,045       3,920 
საგადასახადო ვალდებულებები ‒           324 
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები      2,045      4,244 
სულ საკუთარი კაპიტალი და 
ვალდებულებები    10,792       5,580 
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2021 

წლის 31 
დეკემბერი

2020 
წლის 31 

დეკემბერი
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან 
საქონლის გაყიდვიდან და მომსახურების გაწევიდან მიღებული 
ფულადი სახსრები 40,156 48,302 

გადახდილი იჯარა (1,950) (2,250)
გაცემული ხელფასი (25,628) (33,802)
გადახდილი გადასახადები (6,013) (5,010)
მომწოდებელზე გადახდილი  (1,300)    (7,181)
ადმინისტრ.და სხვა ხარჯებზე გადახდები    (53)     (57)

წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან   5,212               2 
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან 
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი 
სახსრები            ‒            ‒   

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან 
საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული წმინდა ფულადი 
სახსრები            ‒           ‒   

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების 
ეკვივალენტების წმინდა ზრდა (შემცირება)      5,212             2 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 
წლის დასაწყისისთვის       620         618 

ფულადი სახსრებისა და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები 
წლის ბოლოსთვის        5,832           620 

1. ზო გა დი ინ ფორ მა ცია

ჟურ ნა ლი „ბუღალტრული აღ რიცხ ვა-ან გა რიშ გე ბა“ არის შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ
გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის 
შე სა ბა მი სად და ფუნ ქ ცი ო ნი რებს სა ქარ თ ვე ლო ში. სა წარ მოს იური დი უ ლი მი სა მარ თია 
თბი ლი სი, ზან დუ კე ლის ქ. #16, ხო ლო ფაქ ტი უ რი წე რეთ ლის გამ ზი რი #61. სა წარ მოს 
სა წეს დე ბო კა პი ტა ლი შე ად გენს 2000 ლარს. სა წარ მოს დამ ფუძ ნე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლოს 
პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ა( ბაფ), რო მე ლიც ფლობს 
სა წარ მოს კა პი ტა ლის 100%ს .

სა წარ მოს მთა ვა რი საქ მი ა ნო ბაა ყო ველ თ ვი უ რი ჟურ ნა ლის „ბუღალტრული აღ რიცხ-
ვას“ გა მოშ ვე ბა, ჟურ ნალ ში რეკ ლა მის გან თავ სე ბა. 

სა წარ მო ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ძი რი თად ნა წილს გა მო ი მუ შა ვებს და ხარ ჯავს სა ქარ თ ვე
ლო ში, რო მე ლიც წარ მო ად გენს მის ძი რი თა დი ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს. შე სა ბა მი სად, 
სა წარ მოს  სა მუ შაო ვა ლუ ტა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ სად გე ნი ვა ლუ ტაა ქარ
თუ ლი ლა რი.

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არის ერ თი სა წარ მოს ან გა რიშ გე ბა 2021 წლის პირ ვე ლი იან
ვ რით დაწყე ბუ ლი და 31 დე კემ ბ რით დას რუ ლე ბუ ლი სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დი სათ ვის. 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის თან ხე ბი დამ რ გ ვა ლე ბუ ლია ერ თე უ ლამ დე სი ზუს ტით.
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2. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის სა ფუძ ვე ლი

(ა) შე სა ბა მი სო ბის დეკ ლა რა ცია

წი ნამ დე ბა რე ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა მომ ზა დე ბუ ლია ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ
თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს მი ერ გა მო ცე მუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო თა 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად.

(ბ) შე ფა სე ბის სა ფუძ ვე ლი

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა მომ ზა დე ბუ ლია პირ ვან დე ლი ღი რე ბუ ლე ბის მე თო დის მი ხედ
ვით. ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას სჯე რა, რომ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი სა წარ მოს დაშ ვე ბა შე სა ბა მი სია 
კომ პა ნი ის თ ვის.

(გ) ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი სა წარ მოს დაშ ვე ბა 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ აღ ნიშ ნუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა მო ამ ზა და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი 
სა წარ მოს პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას ხელ მ ძღ
ვა ნე ლო ბამ მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღო კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბა, და დე ბი თი 
სა ო პე რა ციო ფუ ლა დი ნა კა დე ბი, მიმ დი ნა რე გეგ მე ბი, ოპე რა ცი ე ბის მომ გე ბი ა ნო ბა და 
ად გი ლობ რივ ფი ნან სურ რე სურ სებ თან წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბა, საფ რ თხეს არ უქ მ ნის 
კომ პა ნი ას ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბით ან გა რიშ გე ბის პე რი ო დის შემ დ გომ 
მი ნი მუმ 12 თვის გან მავ ლო ბა ში.

3. სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა

3.1 ამო ნა გე ბი

სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ამო ნა გე ბის აღი ა რე ბა ხდე ბა სა ქონ ლის 
/ მომ სა ხუ რე ბის/ მი წო დე ბის და უფ ლე ბის გა და ცე მის მო მენ ტ ში. ამო ნა გე ბის შე ფა სე ბა 
ხდე ბა მი ღე ბუ ლი ან მი სა ღე ბი ანაზღა უ რე ბის რე ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბით. ამო ნა გე ბი არ 
მო ი ცავს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით დად გე ნილ და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ
ლე ბის გა და სა ხადს.   

მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ამო ნა გე ბი აღი არ დე ბა მომ სა ხუ რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს
რუ ლე ბის სტა დი ის მი ხედ ვით სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის ბო ლოს, თუ შე საძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბა მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის შე დე გის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა. სხვა შემ თხ ვე ვა ში ამო
ნა გე ბი აღი არ დე ბა მხო ლოდ უკ ვე აღი ა რე ბუ ლი ანაზღა უ რე ბა დი ხარ ჯე ბის ოდე ნო ბის 
ფარ გ ლებ ში. 

3.2 ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი

სა ვაჭ რო მოთხოვ ნე ბი

სა ქონ ლის მი წო დე ბის უდი დეს ნა წილს სა წარ მო ახორ ცი ე ლებს ნორ მა ლურ საკ რე დი
ტო პი რო ბებ ში. აქე დან გა მომ დი ნა რე მოთხოვ ნებ ზე პრო ცენ ტის და რიცხ ვა არ ხდე ბა. 
ყო ვე ლი წლის ბო ლოს სა წარ მო ახ დენს სა ვაჭ რო და სხვა მოთხოვ ნე ბის სა ბა ლან სო 
ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბას, რა თა გან საზღ ვ როს ხომ არ არ სე ბობს თან ხის ამო უ ღებ ლო
ბის რა ი მე ობი ექ ტუ რი მტკი ცე ბუ ლე ბა, ასე თის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში და უ ყოვ ნებ ლივ 
ხდე ბა გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის აღი ა რე ბა მო გე ბა ში ან ზა რალ ში.
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სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი

მომ წო დებ ლის გან მოკ ლე ვა დი ა ნი საკ რე დი ტო პი რო ბე ბით სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის 
შე ძე ნი დან წარ მო შო ბი ლი ვალ დე ბუ ლე ბა აღი არ დე ბა მომ წო დებ ლის თ ვის გა და სახ დე ლი 
და ვა ლი ა ნე ბის არა დის კონ ტი რე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბით.

უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა მო სა ხულ მი წო დე ბი დან და მომ სა ხუ რე ბი დან წარ მოქ მ ნი ლი ვალ
დე ბუ ლე ბის ნე ბის მი ე რი ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც გა მოწ ვე უ ლია სა ვა ლუ ტო კურ სის ცვლი
ლე ბით, აღი არ დე ბა  მო გე ბა ში ან ზა რალ ში.

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის შე ფა სე ბა

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის თ ვის, რო მე ლიც შე ფა სე ბუ ლია ამორ ტი ზე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბით გა
უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი არის სხვა ო ბა აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა სა და შე ფა სე ბუ ლი 
მო მა ვა ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის დღე ვან დელ ღი რე ბუ ლე ბას შო რის, რო მე ლიც დის კონ
ტი რე ბუ ლია აქ ტი ვის თავ და პირ ვე ლი ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით. რო დე საც 
ფი ნან სურ აქ ტივს გა აჩ ნია ცვა ლე ბა დი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, დის კონ ტი რე ბის გა ნაკ
ვე თი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის შე ფა სე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ხედ ვით 
გან საზღ ვ რუ ლი მიმ დი ნა რე ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი.

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის თ ვის, რო მე ლიც შე ფა სე ბუ ლია თვით ღი რე ბუ ლე ბი დან გა უ ფა სუ რე ბის 
ზა რა ლის გა მოკ ლე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი თან ხით, გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი არის სხვა
ო ბა აქ ტი ვის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა სა და იმ თან ხის სა უ კე თე სო შე ფა სე ბას (რომელიც 
აუცი ლებ ლად იქ ნე ბა მი ახ ლო ე ბი თი სი დი დე) შო რის, რო მელ საც სა წარ მო მი ი ღებ და 
მიმ დი ნა რე სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში აქ ტი ვის გა ყიდ ვის შემ თხ ვე ვა ში.

3.3 ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი

ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის შე ფა სე ბა ხდე ბა მი სი თვით ღი რე ბუ ლე ბით, დაგ რო ვი ლი ცვე თი
სა და დაგ რო ვი ლი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის გა მოკ ლე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი თან ხით.

3.4 არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვე ბი

არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვის შე ფა სე ბა  ხდე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბით, დაგ რო ვი ლი ამორ
ტი ზა ცი ი სა და დაგ რო ვი ლი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის გა მოკ ლე ბით.

არა მა ტე რი ა ლურ აქ ტი ვებს, ცვე თა დი ღი რე ბუ ლე ბის სის ტე მა ტურ სა ფუძ ველ ზე გა ნა წი ლე
ბის მიზ ნით,  სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის გან მავ ლო ბა ში ერიცხე ბათ ამორ ტი ზა ცია 
წრფი ვი მე თო დით. ამორ ტი ზა ცი ის და სა რიცხად გა მო ი ყე ნე ბა  წლი უ რი  გა ნაკ ვე თი 15 
პრო ცენ ტი.

თუ არ სე ბობს არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვის ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბის ან მი სი სა სარ გებ ლო 
მომ სა ხუ რე ბის ვა დის შეც ვ ლის რა ი მე ნიშ ნე ბი, აქ ტი ვის ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბის, ამორ
ტი ზა ცი ის მე თო დის ან სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა დის ცვლი ლე ბა შეს წორ დე ბა 
პერ ს პექ ტი უ ლად.

3.5 მა რა გი

მა რა გის შე ფა სე ბა ხდე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბა სა და შე ფა სე ბით გა სა ყიდ ფასს შო რის 
უმ ცი რე სი თან ხით, რო მელ საც გა მოკ ლე ბუ ლი აქვს პრო დუქ ცი ის დას რუ ლე ბი სა და გა
ყიდ ვის თ ვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბი.

მა რა გის ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბის თან ხა წარ მო ად გენს გა უ ფა სუ რე ბის ზა რალს და 
და უ ყოვ ნებ ლივ აღი არ დე ბა მო გე ბა ში ან ზა რალ ში. მომ დევ ნო სა ან გა რიშ გე ბო თა რი
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ღის თ ვის მა რა გის შე ფა სე ბის დროს თუ მა რა გის დას რუ ლე ბი სა და გა ყიდ ვის თ ვის სა ჭი
რო და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი გა სა ყი დი ფა სი გა იზ რ დე ბა, მოხ დე ბა გა უ ფა სუ რე ბის 
თან ხის აღ დ გე ნა (უკუგატარებით) იმ გ ვა რად, რომ ახა ლი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 
იყოს უმ ცი რე სი, თვით ღი რე ბუ ლე ბა სა და მი სი დას რუ ლე ბი სა და გა ყიდ ვის თ ვის სა ჭი რო 
და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბულ, შეს წო რე ბულ გა სა ყიდ ფასს შო რის.

რო დე საც მა რა გი გა ი ყი დე ბა, მი სი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა აღი არ დე ბა იმ პე რი ო დის 
ხარ ჯად, რო დე საც მი ღე ბულ იქ ნა შე სა ბა მი სი ამო ნა გე ბი.

გა ხარ ჯუ ლი მა რა გის თვით რი რე ბუ ლე ბის გან საზღ ვ რი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა სა შუ ა ლო 
შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მუ ლა.

3.6 იჯა რა

იჯა რა კლა სი ფი ცირ დე ბა ფი ნან სურ იჯა რად, თუ იგი ით ვა ლის წი ნებს აქ ტი ვის სა კუთ
რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ფაქ ტობ რი ვად ყვე ლა რის კი სა და ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ
ლის გა და ცე მას სა წარ მო სათ ვის. ყვე ლა სხვა იჯა რა კლა სი ფი ცირ დე ბა ჩვე უ ლებ რივ 
(საოპერაციო) იჯა რად.

ფი ნან სუ რი იჯა რით ფლო ბილ აქ ტი ვებ ზე უფ ლე ბე ბი აღი არ დე ბა, რო გორც სა წარ მოს აქ
ტი ვე ბი, იჯა რით აღე ბუ ლი ქო ნე ბის რე ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის ტო ლი თან ხით (ან, თუ მას ზე 
ნაკ ლე ბი ა, მი ნი მა ლუ რი სა ი ჯა რო გა და სახ დე ლე ბის დის კონ ტი რე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბით), 
რო მე ლიც გა ნი საზღ ვ რე ბა იჯა რის და საწყის ში. მე ი ჯა რის მი მართ შე სა ბა მი სი ვალ დე ბუ
ლე ბა აისა ხე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში, რო გორც ფი ნან სუ რი იჯა რის 
ვალ დე ბუ ლე ბა. სა ი ჯა რო გა და სახ დე ლე ბი ნა წილ დე ბა და რიცხულ ფი ნან სურ ხარ ჯებ სა და 
სა ი ჯა რო ვალ დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბას შო რის ისე, რომ წარ მო იქ მ ნე ბა მუდ მი ვი საპ რო
ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ვალ დე ბუ ლე ბის და უ ფა რა ვი ნაშ თის მი მართ. და რიცხუ ლი ფი ნან სუ რი 
ხარ ჯე ბი აკ ლ დე ბა მო გე ბის ან ზა რა ლის შე ფა სე ბას. ფი ნან სუ რი იჯა რით ფლო ბი ლი 
აქ ტი ვე ბი ჩა ირ თ ვე ბა ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ში და მა თაც ისე ვე და ე რიცხე ბა ცვე თა და 
ისე ვე ხდე ბა მა თი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის შე ფა სე ბა, რო გორც სა წარ მოს სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის თ ვის.

ჩვე უ ლებ რი ვი იჯა რის ფარ გ ლებ ში გა და სახ დე ლი სა ი ჯა რო გა და სახ დე ლე ბი აისა ხე ბა 
მო გე ბა ში, ან ზა რალ ში წრფი ვი მე თო დით, შე სა ბა მი სი იჯა რის ვა დის გან მავ ლო ბა ში.

3.7 ანა რიცხე ბი

ანა რიცხე ბი აღი არ დე ბა იმ თან ხის სა უ კე თე სო შე ფა სე ბით, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლი იქ
ნე ბო და (თანხა, რა საც სა წარ მო, გო ნივ რულ ფარ გ ლებ ში, და ხარ ჯავ და სა ან გა რიშ გე ბო 
პე რი ო დის  ბო ლოს) ამ ვალ დე ბუ ლე ბის და სა ფა რად სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის.

ყო ვე ლი სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის ხდე ბა ანა რიცხე ბის და კო რექ ტი რე ბა, რა თა მათ
ში ასა ხუ ლი იყოს იმ თან ხის ოდე ნო ბის სა უ კე თე სო შე ფა სე ბა, რო მე ლიც სა ჭი რო იქ ნე ბა 
ვალ დე ბუ ლე ბის და სა ფა რად სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რე ო ბით. ანა რიცხე ბის 
აღი ა რე ბის და კო რექ ტი რე ბის თან ხა აისა ხე ბა  მო გე ბა ში ან ზა რალ ში.

3.8 აქ ტი ვე ბის გა უ ფა სუ რე ბა   

ყო ვე ლი სა ან გა რიშ გეო თა რი ღი სათ ვის ტარ დე ბა ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის (რომელიც  
აღ რიცხუ ლი არ არის გა და ფა სე ბის მო დე ლის შე სა ბა მი სად) გან ხილ ვა, რა თა დად გინ
დეს, არ სე ბობს თუ არა რა ი მე ნი შა ნი იმი სა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვე ბი გა უ ფა სუ რე ბუ ლი ა. 
იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ არ სე ბობს შე საძ ლო გა უ ფა სუ რე ბის ნი შა ნი, შე ფას დე ბა ნე ბის მი ე რი 
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აქ ტი ვის (ან და კავ ში რე ბულ აქ ვ ტივ თა ჯგუ ფის) ანაზღა უ რე ბა დი ღი რე ბუ ლე ბა და შე უ
დარ დე ბა მის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას. თუ შე ფა სე ბუ ლი ანაზღა უ რე ბა დი ღი რე ბუ ლე ბა 
ნაკ ლე ბი ა, სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა შემ ცირ დე ბა მის ანაზღა უ რე ბად ღი რე ბუ ლე ბამ დე, 
ხო ლო გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი და უ ყოვ ნებ ლივ აღი არ დე ბა მო გე ბა ში ან ზა რალ ში.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ შემ დ გომ ში მოხ დე ბა გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის აღ დ გე ნა/ კომ პენ
სი რე ბა, აქ ტი ვის (ან მსგავ სი აქ ტი ვე ბის ჯგუ ფის) სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა გა იზ რ დე ბა 
აქ ტი ვის ანაზღა უ რე ბა დი ღი რე ბუ ლე ბის (მარაგის შემ თხ ვე ვა ში ‒ პრო დუქ ცი ის დას რუ
ლე ბი სა და გა ყიდ ვის თ ვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის) 
შეს წო რე ბულ შე ფა სე ბულ სი დი დემ დე, მაგ რამ არ გა იზ რ დე ბა იმ თან ხა ზე მე ტად, რო მე
ლიც გა ნი საზღ ვ რე ბო და იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ წი ნა წლებ ში არ მოხ დე ბო და აქ ტი ვის (ან 
მსგავ სი აქ ტი ვე ბის ჯგუ ფის) გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის აღი ა რე ბა. გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის 
აღ დ გე ნის (კომპენსირების) თან ხა და უ ყოვ ნებ ლივ აღი არ დე ბა მო გე ბა ში ან ზა რალ ში.

3.9 და ქი რა ვე ბულ პირ თა მოკ ლე ვა დი ა ნი გა სამ რ ჯე ლო ე ბი

და ქი რა ვე ბულ პირ თა ყვე ლა სა ხის მოკ ლე ვა დი ან გა სამ რ ჯე ლოს თან და კავ ში რე ბუ ლი და
ნა ხარ ჯი, რომ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბაც და ქი რა ვე ბულ მა პი რებ მა მო ი პო ვეს სა ან გა რიშ გე ბო 
პე რი ოდ ში გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ, აღი არ დე ბა რო გორც ვალ დე ბუ ლე ბა 
და რო გორც ხარ ჯი (გარდა იმ და ნა ხარ ჯი სა, რო მე ლიც აღი არ დე ბა მა რა გის, ძი რი თა დი 
სა შუ ა ლე ბე ბის ან სხვა აქ ტი ვის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში).

სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, სა წარ მოს მი ერ მოკ ლე ვა დი ა ნი გა სამ რ ჯე ლოს 
სა ხით აღი ა რე ბუ ლი თან ხე ბი ფას დე ბა და ქი რა ვე ბუ ლი პი რის იმ მოკ ლე ვა დი ა ნი გა სამ რ
ჯე ლო ე ბის არა დის კონ ტი რე ბუ ლი სი დი დით, რო მე ლიც გა და სახ დე ლია და ქი რა ვე ბუ ლის 
მი ერ გა წე უ ლი ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ.

დაგ რო ვე ბა დი ანაზღა უ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბე ბის მო სა ლოდ ნე ლი ღი რე ბუ ლე ბა ფას დე ბა, 
რო გორც არა დის კონ ტი რე ბუ ლი და მა ტე ბი თი თან ხა, რომ ლის გა დახ და საც სა წარ მო 
ვა რა უ დობს იმ გა მო უ ყე ნე ბე ლი უფ ლე ბი სათ ვის, რო მე ლიც დაგ როვ და სა ან გა რიშ გე ბო 
პე რი ო დის ბო ლოს თ ვის.

3.10 ოპე რა ცი ე ბი უცხო ურ ვა ლუ ტა ში

უცხო უ რი ვა ლუ ტით წარ მო ე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას აისა ხე ბა 
სა მუ შაო ვა ლუ ტით, რის თ ვი საც უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა მო სა ხუ ლი თან ხის მი მართ გა მო
ი ყე ნე ბა უცხო უ რი ვა ლუ ტის სა მუ შაო ვა ლუ ტა ზე გა საც ვ ლე ლი სპოტ სა ვა ლუ ტო კურ სი, 
ოპე რა ცი ის თა რი ღი სათ ვის. 

ყო ვე ლი სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის ბო ლოს ,უცხო უ რი ვა ლუ ტით შე ფა სე ბუ ლი ფუ ლა დი 
მუხ ლე ბი ფას დე ბა სა ბო ლოო სა ვა ლუ ტო კურ სის გა მო ყე ნე ბით. 

სა კურ სო სხვა ო ბე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო ი შო ბა ფუ ლა დი მუხ ლე ბის სა ბო ლოო ან გა რიშ ს
წო რე ბის ან ფუ ლა დი მუხ ლე ბის გა დაყ ვა ნის დროს ისე თი სა ვა ლუ ტო კურ სით, რო მე ლიც 
გან ს ხ ვავ დე ბა მო ცე მულ პე რი ოდ ში ან წი ნა პე რი ო დე ბის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში თავ
და პირ ვე ლი აღი ა რე ბის დროს გა და საყ ვა ნად გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სი სა გან, 
აღი არ დ ბა მო გე ბა ში ან ზა რალ ში იმ სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში, რო დე საც წარ მო ი შო ბა.

3.11 მო გე ბის გა და სა ხა დი

მიმ დი ნა რე სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა (აქტივი) ფას დე ბა იმ თან ხით, რომ ლის გა
დახ და (ანაზღაურება) მო სა ლოდ ნე ლია სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის თ ვის ძა ლა ში შე სუ ლი 
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სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით (სსკ) გან საზღ ვ რუ ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე
თი სა და ბეგ ვ რის პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

სსკის მი ხედ ვით  სა წარ მო სათ ვის მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რის ობი ექ ტი ა: გა ნა
წი ლე ბუ ლი მო გე ბა; გა წე უ ლი ხარ ჯი ან სხვა გა დახ და, რო მე ლიც ეკო ნო მი კურ საქ მი ა
ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არ არის; უსას ყიდ ლოდ სა ქონ ლის მი წო დე ბა/ მომ სა ხუ რე ბის 
გა წე ვა ან / და ფუ ლა დი სახ ს რე ბის გა და ცე მა; კო დექ სით დად გე ნილ ზღვრულ ოდე ნო ბა ზე 
მე ტი ოდე ნო ბით გა წე უ ლი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯი.

მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ რის ობი ექ ტი, დი ვი დენ დის სა ხით გა ნა წი ლე ბუ ლი მო
გე ბის გარ და, იბეგ რე ბა და ბეგ რის ობი ექ ტის წარ მო შო ბის თა ნა ვე და სა გა და სა ხა დო 
ვალ დე ბუ ლე ბა აღი არ დე ბა ყო ვე ლი სა ან გა რიშ გე ბო თვის ბო ლოს. სა წარ მოს მი ერ 
მის პარ ტ ნი ორ ზე დი ვი დენ დის სა ხით გა სა ნა წი ლე ბელ დი ვი დენ დ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მიმ დი ნა რე სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა ფას დე ბა გა უ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის მი მართ 
გა მო სა ყე ნე ბე ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თით მა ნამ, სა ნამ სა წარ მო აღი ა რებს დი ვი დენ
დე ბის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბას.  

4. ამო ნა გე ბი

  2021 წლის  
31 დეკემბერი

2020 წლის  
31 დეკემბერი

შემოსავალი საქონლის (ჟურნალის) რეალიზაციიდან      40,352      48,586 

სულ შემოსავალი რეალიზაციიდან      40,352     48,586 

5. სხვა შე მო სავ ლე ბი

  2021 წლის 
31 დეკემბერი

2020 წლის 
31 დეკემბერი

არასაოპერაციო შემოსავალი (საგადასახადო შეღავათი)        1,389       3,578 

სულ სხვა შემოსავალი         1,389       3,578 

6. სხვა ხარ ჯე ბი

  2021 წლის 
31 დეკემბერი

2020 წლის 
31 დეკემბერი

შეძენილი მომსახურების ხარჯი       3,153   1,977 

ბეჭდვითი მომსახურების ხარჯი ‒      3,120 

სხვა საერთო ხარჯი           526              322 

სულ სხვა ხარჯები 3,679 5,419 
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7. ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი

  შენობები
სხვა  

ძი რი თა დი  
სა შუ ა ლე ბე ბი

არა მა ტე-
რი ა ლუ რი 
აქ ტი ვე ბი 

სულ 

საბალანსო ღირებულება
დეკემბერი 31, 2019        ‒       290          ‒   290 
მატება        ‒                ‒              ‒   ‒   
კლება           ‒       ‒   
დეკემბერი 31, 2020        ‒            290           ‒   290 
მატება        ‒                ‒   ‒   
კლება                   ‒     ‒   
დეკემბერი 31, 2021        ‒          290   ‒   290 
დაგროვილი ცვეთა და გაუფასურება                                           
დეკემბერი 31, 2019        ‒         (289)           ‒   (289)
მიმდინარე წლის ცვეთა       ‒                    ‒             ‒    ‒   
ცვეთის ამობრუნება გასხვისებაზე                 ‒       ‒   
დეკემბერი 31, 2020        ‒           (289)           ‒   (289)
მიმდინარე წლის ცვეთა        ‒                      ‒            ‒   ‒   
ცვეთის ამობრუნება გასხვისებაზე                     ‒     ‒   
დეკემბერი 31, 2021      ‒         (289)           ‒   (289)
ნარჩენი ღირებულება                                          
დეკემბერი 31, 2019         ‒                1 ‒    1 
დეკემბერი 31, 2020          ‒                1           ‒     1 
დეკემბერი 31, 2021 ‒                1         ‒     1 

8. მა რა გი

  2021 წლის  
31 დეკემბერი

2020 წლის  
31 დეკემბერი

მზა პროდუქცია       4,959    4,959 
სულ მარაგები          4,959         4,959 

9. ფუ ლა დი სახ ს რე ბი და ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ეკ ვი ვა ლენ ტე ბი

  2021 წლის 31 
დეკემბერი

2020 წლის 31 
დეკემბერი

ფულადი სახსრები სალაროში ‒               ‒   
ფულადი სახსრები ბანკის მიმდინარე ანგარიშებზე       5,832          620 
სულ ფულადი სახსრები      5,832 620 

10. სა წეს დე ბო კა პი ტა ლი

  2021 წლის 
31 დეკემბერი

2020 წლის 
31 დეკემბერი

საწარმოს პარტნიორების კაპიტალი წესდების მიხედვით 2,000 2,000 
საწარმოს პარტნიორების ვალდებულება კაპიტალის 
შევსებაზე

                           
‒   

                           
‒   

შევსებული კაპიტალის ოდენობა 2,000       2,000 
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11. სა ვაჭ რო და სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი

  2021 წლის 
31 დეკემბერი

2020 წლის 
31 დეკემბერი

სავაჭრო ვალდებულებები ‒            150 

მ.შ. დაკავშირებული მხარეებისათვის გადასახდელი              ‒                ‒   

        სხვა მომწოდებლებისათვის გადასახდელი ‒          150 

წინასწარ მიღებული თანხები        2,045 2,241 

დავალიანება საწარმოს პერს. ხელფასზე ‒        1,528 

ჯამი       2,045 3,920 

12. და კავ ში რე ბულ მხა რე თა ოპე რა ცი ე ბი

სა ზო გა დოდ, მხა რე ე ბი და კავ ში რე ბუ ლად მი იჩ ნე ვა, რო დე საც მხა რე ე ბი ექ ვემ დე ბა რე
ბი ან სა ერ თო კონ ტ როლს, ან ერთ მხა რეს შე უძ ლია მე ო რე მხა რის გა კონ ტ რო ლე ბა, ან 
შე უძ ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნის მოხ დე ნა მე ო რე მხა რე ზე ფი ნან სუ რი ან სა ო პე რა ციო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას. თი თო ე უ ლი და კავ ში რე ბუ ლი მხა რის ურ თი ერ თო ბის 
გან ხილ ვი სას ყუ რადღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს ურ თი ერ თო ბის ში ნა არ ს ზე და არა მხო
ლოდ იური დი ულ ფორ მა ზე.

სა წარ მო და კავ ში რე ბულ მხა რე ე ბად გა ნი ხი ლავს 

სა თაო სა მე ურ ნეო ერ თე ულს ‒ ბა ფი

სა ბო ლოო მა კონ ტ რო ლე ბე ლი მხა რე ‒ ბა ფი

პი რე ბი, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს სა წარ მო ზე

  2021 წლის 
31 დეკემბერი

2020 წლის 
31 დეკემბერი

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პირების ანაზღაურების 
(კომპენსაციის) მთლიანი თანხა 8400  8400 

13. სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი

სა ან გა რი შო პე რი ო დის შემ დ გომ ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბებს, რო მელ თა წი ნას წარ 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში გან მარ ტე ბა სა ჭი რო იქ ნე ბო და, ად გი ლი არ ჰქო ნია

14. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის დამ ტ კი ცე ბა

აუდი ტი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა გა მო საქ ვეყ ნებ ლად ხელ მო წე რი ლია 2022 
წლის 28 ივ ლისს.
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

რეგრესია და კორელაცია
მოდული „მმართველობითი აღრიცხვა“

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მათ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბულ 
სხვა დას ხ ვა ფაქ ტორს შო რის ურ თი ერ თ კავ ში რის შეც ნო ბა. მა გა ლი თად, სა სარ გებ ლო 
იქ ნე ბა სა რეკ ლა მო და ნა ხარ ჯებ სა და სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ის თ ვის გა წე უ ლი და ნა
ხარ ჯე ბის შე დე გად მი ღე ბულ გა ყიდ ვებს შო რის, ან წარ მო ე ბის დო ნე სა და მთლი ან 
სა წარ მოო და ნა ხარ ჯებს შო რის ურ თი ერ თ კავ ში რე ბის გა მოკ ვ ლე ვა. ამ ურ თი ერ თ
კავ ში რე ბის შეც ნო ბა და გა აზ რე ბა ორ გა ნი ზა ცი ებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, უკეთ გა
ნა ხორ ცი ე ლონ სა მო მავ ლო გა ყიდ ვე ბი, ან წი ნას წარ გან საზღ ვ რონ მო სა ლოდ ნე ლი 
და ნა ხარ ჯე ბი. ეს იქ ნე ბა ფას და უ დე ბე ლი ინ ფორ მა ცია ბი უ ჯე ტის შედ გე ნის ან პროგ
ნო ზი რე ბის პრო ცე სის თ ვის.

ამ სტა ტი ა ში გან ვი ხი ლავთ, რო გორ შე იძ ლე ბა ცვლა დებს შო რის არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თ
კავ ში რე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა  „საუკეთესო დამ თხ ვე ვის წრფის“ მე თო დი სა და რეგ რე სი უ ლი 
ანა ლი ზის მე თო დი კით და რო გორ შე იძ ლე ბა ამ ურ თი ერ თ კავ ში რე ბის სიძ ლი ე რის გა
ზომ ვა კო რე ლა ცი ის  (წრფივი და მო კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხის) სა ფუძ ველ ზე.

ცვლა დებს შო რის ურ თი ერ თ კავ ში რი/ და მო კი დე ბუ ლე ბა
ორ ცვლადს შო რის ნე ბის მი ე რი ტი პის ურ თი ერ თ კავ შირ ში არ სე ბობს და მო უ კი დე ბე ლი 
ცვლა დი და და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დი. ამას თან, და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დის ცვლი ლე ბის 
სი დი დე და მო კი დე ბუ ლია და მო უ კი დე ბე ლი ცვლა დის ცვლი ლე ბე ბის სი დი დე ზე. მა გა ლი
თად; წარ მო ე ბის პრო ცე სის მთლი ა ნი და ნა ხარ ჯი და მო კი დე ბუ ლია საქ მი ა ნო ბის დო ნე ზე.

განვიხილოთ კომპანიის ბოლო ორი წლის შემდეგი მონაცემები:

საქმიანობის დონე  
(1000 ერთეული)

მთლიანი საწარმოო 
დანახარჯი ($000)

20X1 Q1 15 300

20X1 Q2 45 615

20X1 Q3 25 470

20X1 Q4 55 680

20X2 Q1 30 520

20X2 Q2 20 350

20X2 Q3 35 590

20X2 Q4 60 740

კომპანიას სურს საქმიანობის დონეებსა და მთლიან საწარმოო დანახარჯებს შორის 
ურთიერთკავშირის გამოკვლევა, რათა შეძლოს წარმოების მთლიანი დანახარჯების 
პროგნოზირება მომავლისთვის.
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საუკეთესო დამთხვევის წრფე
ცვლადებს შორის ურთიერთკავშირის გამოკვლევისა და შეცნობის ერთერთი მეთოდია 
საუკეთესო დამთხვევის წრფის მეთოდი. კომპანიის ყველა მონაცემი გამოისახება 
გრაფიკზე. საქმიანობის დონე არის დამოუკიდებელი ცვლადი (როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ) და ნაჩვენებია x (ჰორიზონტალურ) ღერძზე. წარმოების მთლიანი დანახარჯი 
დამოკიდებული ცვლადია და  ნაჩვენებია y (ვერტიკალური) ღერძზე.

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 10 20 30 40 50 60 70

ერთეულები

მთ
ლ

ია
ნი

 ს
აწ

არ
მო

ო
 დ

ან
ახ

არ
ჯი

ვინაიდან ყველა მონაცემი უკვე გადატანილია გრაფიკზე, ახლა შეგვიძლია საუკეთესო 
დამთხვევის წრფის აგება.
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ამ შემთხვევაში, როგორც ვხედავთ,  ზოგიერთი წერტილი წრფეზე მდებარეობს, ზოგიც 
წრფის ზემოთ ან ქვემოთ, მაგრამ წერტილების უმეტესობა ახლოს არის წრფესთან, რაც 
იმაზე მიუთითებს, რომ   საქმიანობის დონესა და მთლიან საწარმოო დანახარჯს შორის  
გარკვეული ურთიერთკავშირი არსებობს.

ამ „საუკეთესო დამთხვევის წრფის“ გამოყენება შეიძლება იმის დასადგენად/
პროგნოზირებისთვის, თუ რა მოხდება წარმოების სხვა დონეებზე. წარმოების ისეთი 
დონეებისთვის, რომლებიც წინა დონეების დიაპაზონის  ფარგლებს გარეთ მოხვდება, 
შესაძლებელია „საუკეთესო დამთხვევის წრფის“ ექსტრაპოლაცია სხვა დონეების 
პროგნოზირებისთვის, გრაფიკიდან აღებული მნიშვნელობების მეშვეობით.

ეს ძალიან მარტივი მეთოდია, მაგრამ მას გარკვეული შეზღუდვები ახასიათებს. მთავარი 
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ის არის, რომ „საუკეთესო დამთხვევის წრფის” შეფასება ხდება გრაფიკზე მონიშნული 
მონაცემების  წერტილების მიხედვით და მონაცემთა ერთი და იმავე სიმრავლიდან 
შეიძლება სხვადასხვა წრფე  მივიღოთ. ამ მეთოდის ნაკლოვანებების „გამოსწორება“ 
შესაძლებელია რეგრესიული ანალიზის მეთოდით.

რეგრესიული ანალიზი
რეგრესიულ ანალიზშიც წარსული პერიოდების მონაცემები გამოიყენება და ამ 
შემთხვევაშიც უნდა ვიპოვოთ საუკეთესო დამთხვევის წრფე, მაგრამ რეგრესიული 
ანალიზის მეთოდის დროს ეს სტატისტი კურად კეთდება, რის გამოც მიღებული საუკეთესო 
დამთხვევის წრფე უფრო საიმედოა.

ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ ცვლადებს შორის წრფივი დამოკიდებულება არსებობს და 
ამიტომ დანახარჯების განტოლება იმავე ფორმულით გამოისახება, როგორც წრფივი 
ფუნქცია:

y = a + bx  , სადაც

a არის ფიქსირებული ელემენტი (ანუ წერტილი, სადაც y = a + bx წრფე კვეთს y ღერძს) 
 (yის მნიშვნელობა, როდესაც x = 0);

b არის ცვლადი  ელემენტი, y = a + bx წრფის გრადიენტი, ანუ მისი დახრილობის საზომი  
(yის ცვლილება, როდესაც x იზრდება ერთი ერთეულით); 

x = დამოუკიდებელი ცვლადი;

y = დამოკიდებული ცვლადი (მისი სიდიდე დამოკიდებულია xის სიდიდეზე).

a = ȳ ‒ b     სადაც  ȳ = Σy
n   და  = Σx

n  ( n არის შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობა) 

b = nΣxy ‒ ΣxΣy 
nΣx2‒ (Σx)2

a და b  გამოითვლება  შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:

ამ გამოთვლების ჩატარების უმარტივესი გზა, პირველ რიგში, ცხრილის შექმნაა x, y, 
xy და x2 სვეტებით.

(შენიშვნა: ცხრილი ასევე შეიცავს y2ის სვეტს. ეს დაგვჭირდება შემდგომ გამოთვლაში).

ერთეულები 
(ათასი)

x

მთლიანი 
დანახარჯი ($000)

y

 

xy

 
 

x2

 
 

y2

20X1 Q1 15 300 4,500 225 90,000
20X1 Q2 45 615 27,675 2,025 378,225
20X1 Q3 25 470 11,750 625 220,900
20X1 Q4 55 680 37,400 3,025 462,400
20X2 Q1 30 520 15,600 900 270,400
20X2 Q2 20 350 7,000 400 122,500
20X2 Q3 35 590 20,650 1,225 348,100
20X2 Q4 60 740 44,400 3,600 547,600

სულ (∑) 285 4,265 168,975 12,025 2,440,125
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b = (8×168,975) ‒ (285×4,265)
 = 9.1

(8×12,025) ‒ 2852

a = ȳ ‒ b   სადაც ȳ = Σy
n   და  = Σx

n  

ȳ = 4,265
8

 = 533.13

 = 285
8

 = 35.63

a = 533.13 ‒ (9.1×35,63) = 208.90

ჩვენს მაგალითში რეგრესიული წრფის განტოლება (y = a + bx ფორმის) გახდება:

y = 208.90 + 9.1x

ამ განტოლების მეშვეობით ადვილია მთლიანი დანახარჯების პროგნოზის გამოთვლა 
წარმოების სხვადასხვა დონისთვის, მაგალითად, როდესაც წარმოების დონე 80,000 
ერთეულია,  მთლიანი დანახარჯი იქნება:

208.90 + (9.1 x 80) = 936.90, ანუ  $936,900.

რამდენად სანდოა ეს შეფასება, დამოკიდებულია ორ ცვლადს შორის ურთიერთკავშირის/
დამოკიდებულების სიძლიერეზე – რამდენად შეიძლება yის ცვლილება აიხსნას xის 
ცვლილებით, ანუ yის ცვლილების რა ნაწილია გამოწვეული  xის ცვლილებით?
რაც უფრო ძლიერია  ცვლადებს შორის კავშირი, მით უფრო სანდოა  განტოლების 
მეშვეობით გამოთვლილი შედეგი, ანუ მით უკეთესი იქნება გამოთვლილი საპროგნოზო 
მაჩვენებლები.
ცვლადებს შორის ურთიერთკავშირის/დამოკიდებულების სიძლიერის საზომია 
კორელაცია.
კორელაცია
მიიჩნევა, რომ ორ ცვლადს შორის არსებობს კორელაციური ურთიერთკავშირი/
დამოკიდებულება, თუ ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებულია და ერთი მათგანის 
ცვლილებები იწვევს მეორის ცვლილებებს. კორელაცია შეიძლება იყოს დადებითი 
(როდესაც ერთი ცვლადის ზრდა იწვევს მეორის ზრდას) ან უარყოფითი (როდესაც 
ერთი ცვლადის ზრდა იწვევს მეორის შემცირებას).
გრაფიკი, რომელიც მოცემულია ზემოთ „საუკეთესო დამთხვევის წრფის“ ნაწილში, 
გვიჩვენებს ძლიერ დადებით კორელაციას. ქვემოთ მოცემულ გრაფიკებზე გამოსახულია 
ზოგიერთი სხვა ტიპის კორელაციური ურთიერთკავშირები:

სრულყოფილი დადებითი სრულყოფილი უარყოფითი
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ძლიერი უარყოფითი საშუალოდ (ზომიერად) დადებითი

შესაძლებელია, რომ ცვლადებს შორის საერთოდ არ არსებობდეს კორელაცია. როგორც 
შემდეგი გრაფიკიდან ჩანს, ჰორიზონტალური წრფე მიუთითებს, რომ კორელაცია არ 
არსებობს:

ნულოვანი კორელაცია

როდესაც კომპანიას სურს  წარსული პერიოდების მონაცემები მომავლის 
პროგნოზირებისთვის გამოიყენოს, უნდა გაითვალისწინოს, რომ რაც უფრო ძლიერი 
იქნება  ცვლადებს შორის კორელაცია, მით უკეთესი/სანდო იქნება საპროგნოზო 
შეფასებები.
ცვლადებს შორის კორელაციის სიძლიერე შეიძლება გაიზომოს კორელაციის 
კოეფიციენტით, რომლის გამოთვლა შესაძლებელია შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:

r = nΣxy ‒ ΣxΣy 
√(nΣx2‒ (Σx)2 (nΣy2‒ (Σy)2)

r = +1  გვიჩვენებს სრულყოფილ დადებით წრფივ კორელაციას; 
r = 0   გვიჩვენებს, რომ  კორელაცია არ არსებობს;
r = -1  გვიჩვენებს სრულყოფილ უარყოფით წრფივ კორელაციას. 

კორელაციის კოეფიციენტის მნიშვნელობები უნდა იყოს 1სა და 1ს შორის დიაპაზონში. 
რაც უფრო ახლოს არის კოეფიციენტის მნიშვნელობა 1თან და 1თან, მით უფრო 
ძლიერია კორელაცია.

გამოვიყენოთ წინა მაგალითი და გამოვთვალოთ r-ის მნიშვნელობა:

r = (8×168,975) ‒ (285×4,265) 
√(8×12,025)2‒ 2852) × (8×2,440,125) ‒ 4,2652)

r = 0.965, რაც იმას გვიჩვენებს, რომ ცვლადებს შორის არსებობს ძლიერი დადებითი 
კორელაცია. ახლა გამოსათვლელი გვაქვს დეტერმინაციის კოეფიციენტი, r2.
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დე ტერ მი ნა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი გვიჩ ვე ნებს, yის (დამოკიდებული ცვლა დის) ცვლი
ლე ბე ბის რა ნა წი ლი (რამდენი %)  შე იძ ლე ბა „აიხსნას“ (გამოწვეული იყოს) xის  
(დამოუკიდებელი ცვლა დის) ცვლი ლე ბე ბით, რო დე საც ორ ცვლადს შო რის არ სე ბობს 
წრფი ვი და მო კი დე ბუ ლე ბა. 
ამ მა გა ლით ში, r2 = 0,931, მა შა სა და მე, მთლი ა ნი წარ მო ე ბის და ნა ხარ ჯის ცვლი ლე ბე ბის 
93,1% შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას საქ მი ა ნო ბის დო ნე ე ბის ცვლი ლე ბე ბით. ეს კი, თა ვის მხრივ, 
იმას ნიშ ნავს, რომ ცვლი ლე ბე ბის 6.9% სხვა ფაქ ტო რე ბით უნ და იყოს გა მოწ ვე უ ლი.

დას კ ვ ნა
გახ სოვ დეთ, რეგ რე სი ის ანა ლი ზი სა და კო რე ლა ცი ის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის დროს, 
მო მავ ლის პროგ ნო ზე ბის გა მო სათ ვ ლე ლად სიფ რ თხი ლის გა მო ჩე ნაა სა ჭი რო. ჩა ტა რე
ბულ მა გა მოთ ვ ლებ მა შე იძ ლე ბა მხო ლოდ იმა ზე მიგ ვა ნიშ ნოს, რომ ფაქ ტო რებს შო რის  
კავ ში რი არ სე ბობს, მაგ რამ  ეს ურ თი ერ თ კავ ში რი გა მოთ ვ ლე ბით  ვერ დამ ტ კიც დე ბა. 
ცვლა დე ბის ცვლი ლე ბე ბი შე საძ ლე ბე ლია სხვა ფაქ ტო რე ბი თაც იყოს გა მოწ ვე უ ლი, რომ
ლე ბიც შე იძ ლე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ იყოს.
გარ და ამი სა, დი ნა მი კუ რი მწკრი ვე ბის ანა ლი ზის მსგავ სად, რო მელ საც სხვა სტა ტი ა ში 
გან ვი ხი ლავთ, რეგ რე სი ულ ანა ლიზ შიც წარ სუ ლის დაკ ვირ ვე ბე ბი გა მო ი ყე ნე ბა, რა თა 
წი ნას წარ გან ვ საზღ ვ როთ, რა მოხ დე ბა მო მა ვალ ში. დაშ ვე ბა იმი სა, რომ ის, რაც  წარ
სულ ში მოხ და, კარ გი მაჩ ვე ნე ბე ლია იმი სა, თუ რა მოხ დე ბა მო მა ვალ ში, გა მარ ტი ვე ბუ ლი 
ვა რა უ დი ა. ეს არის ამ მე თო დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნაკ ლო ვა ნე ბა.

რე ა ლურ სამ ყა რო ში, გა რე მოს ცვლი ლე ბებ მა (ტექნოლოგიური, სო ცი ა ლუ რი, ეკო ლო
გი უ რი, პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და ა.შ.) შე საძ ლოა გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა შექ მ ნას ბიზ
ნეს გა რე მო ში და, ამის გა მო, წარ სუ ლის გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით გა მოთ ვ ლი ლი 
პროგ ნო ზე ბი შე საძ ლოა სავ სე ბით არა რე ა ლის ტუ რიც კი აღ მოჩ ნ დეს.

სტა ტია მო ამ ზა და მმარ თ ვე ლო ბი თი აღ რიცხ ვის მო დუ ლის 
 სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა
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მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტი რე ბა ‒  
არ სი და მე თო დი კა

მო დუ ლი „აუდიტი და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა“ 

მი ზან მი მარ თუ ლი ანუ „პირდაპირი/ერთი  მი მარ თუ ლე ბით“ ტეს ტი რე ბა ფი ნან სუ რი ან გა
რიშ გე ბის აუდი ტის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს ტ რუ მენ ტი ა. ამ მიდ გო მას აუდი ტო რე ბი 
ნე ბის მი ერ აუდიტ ში იყე ნე ბენ. სტა ტი ის გაც ნო ბი სას თა ვა დაც დარ წ მუნ დე ბით, რომ  ეს 
ინ ს ტ რუ მენ ტი ეფექ ტი ა ნი აუდი ტის ჩა ტა რე ბის აუცი ლე ბე ლი და ერ თ ერ თი მე ტად სა ჭი რო 
მე ქა ნიზ მი ა. კან დი და ტებს უნ და შე ეძ ლოთ:
l მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტი რე ბის, რო გორც აუდი ტის მე თო დი კის გან მარ ტე ბა;
l იმის ახ ს ნა, რო გორ გა მო ი ყე ნე ბა აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა უზუს ტო ბე ბის გა მო სავ ლე ნად 

და გე ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბის გან სა საზღ ვ რად, სა ი და ნაც აუდი ტო რებ მა უნ და შე
ად გი ნონ შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბა;

l მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტე ბის გა მო ყე ნე ბა სხვა დას ხ ვა სა ო პე რა ციო ციკ ლ ში;
l მსჯე ლო ბა აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბის შე სა ხებ.
ამ სტა ტი ის წე რი სას ჩვენ მიზ ნად და ვი სა ხეთ, კან დი და ტე ბის თ ვის:
l აგ ვეხ ს ნა და მა გა ლი თე ბის მეშ ვე ო ბით გვეჩ ვე ნე ბი ნა, რო გორ გა მო ი ყე ნე ბა პრაქ ტი

კა ში მი ზან მი მარ  თუ ლი ტეს ტი რე ბის მე თო დი კა;
l აგ ვეხ ს ნა, რა გავ ლე ნას ახ დენს მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტე ბი არ სე ბი თო ბის დო ნის 

დად გე ნა სა და შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბის შერ ჩე ვა ზე/ შედ გე ნა ზე; და ასე ვე
l გვეჩ ვე ნე ბი ნა, რო გორ არის და კავ ში რე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა აუდი ტის „ციკლურ 

მიდ გო მას თან“.
მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტე ბი, რო გორც აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის მიდ გო მა, სხვას თან 
ერ თად, აად ვი ლებს აუდი ტის პრო ცე დუ რე ბის გან საზღ ვ რას და ჩა ტა რე ბას. მა შა სა და მე, 
ეს სტა ტია გა მო ად გე ბა ყვე ლა კან დი დატს, ვი საც სურს მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტი რე ბის 
ტექ ნი კის არ სის და მი სი პრაქ ტი კუ ლი ას პექ ტე ბის სა ფუძ ვ ლი ა ნად შეს წავ ლა:
მა გა ლი თად:
„განსაზღვრეთ ხუ თი ძი რი თა დი პრო ცე დუ რა, რო მელ საც ჩა ა ტა რებ დით სა ვაჭ რო ვალ
დე ბუ ლე ბე ბის ციფ რე ბის შე სა მოწ მებ ლად (არსებითი უზუს ტო ბის გა მო სავ ლე ნად);“ ან
„ჩამოთვალეთ პრო ცე დუ რე ბი, რო მელ საც ჩა ა ტა რებთ ცვე თის ნორ მე ბის / გა ნაკ ვე თე ბის 
მარ თე ბუ ლო ბის შე სა მოწ მებ ლად“.
ამ გ ვარ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მა ხში რად უჭირთ კან დი და ტებს, რად გან:

l რო გორც ჩანს, კან დი და ტებს კარ გად არ ეს მით ცნე ბის „პროცედურის“ ში ნა არ სი 
(მაგ., იმე ო რე ბენ და ზე პი რე ბულ ტეს ტებს, ან, სხვა მხრივ, არა სა თა ნა დოდ აღ წე რენ 
აუდი ტო რის სა მუ შა ოს);

l არ შეს წევთ უნა რი, სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დან ნას წავ ლი ზო გა დი თე ო რი უ ლი ცოდ ნა 
გა მო ი ყე ნონ კონ კ რე ტუ ლი ოპე რა ცი ე ბი სა და ნაშ თე ბის მი მართ;

l პა სუხ ში იმე ო რე ბენ ერ თ სა და იმა ვე მო საზ რე ბებს.
მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა: „პროცედურა“ აუდი ტის კონ ტექ ს ტ ში აღ ნიშ ნავს „გზას, რომ
ლის მეშ ვე ო ბი თაც ესა თუ ის სა მუ შაო სრულ დე ბა აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის პრო ცეს ში“. 
თუ პა სუხ ში უბ რა ლოდ იმას მი უ თი თებთ, რომ აუდი ტო რი „ამოწმებს“, „ადასტურებს“, 
„ასაბუთებს“ და ა.შ. „რაღაცას“, ეს არ არის პრო ცე დუ რა. ასე თი პა სუ ხი არა ფერს გვე
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უბ ნე ბა იმის თა ო ბა ზე, კონ კ რე ტუ ლად რა სა მუ შა ოს ას რუ ლებს აუდი ტო რი ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის კონ კ ტ რე ტულ მუხ ლებ თან მი მარ თე ბით, რად გან, რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, 
პრო ცე დუ რა, თა ვი სი არ სით, უნ და გვიჩ ვე ნებ დეს გზას, მე თოდს, ხერხს, თუ „როგორ 
ამოწ მებს“, „როგორ ადას ტუ რებს“, „როგორ ასა ბუ თებს“ და ა.შ. აუდი ტო რი. მა შა
სა და მე, გა მო დის, რომ თქვენ ვერ უპა სუ ხეთ სა გა მოც დო კითხ ვის მოთხოვ ნას და, 
ცხა დი ა, ასეთ პა სუხ ში ვე რა ნა ირ ქუ ლას ვერ მი ი ღებთ, სა გა მოც დო დროს ტყუ ი ლად 
გაფ ლან გავთ.  გარ და ამი სა, პრო ცე დუ რა, რო გორც ასე თი, ასე ვე შე იძ ლე ბა აღ ნიშ
ნავ დეს იმ მოქ მე დე ბე ბის ერ თობ ლი ო ბას, რომ ლე ბიც სრულ დე ბა გარ კ ვე უ ლი თა ნა
მიმ დევ რო ბით ან წე სის მი ხედ ვით. ამი ტომ პა სუ ხი ლო გი კუ რად უნ და ჩა მო ა ყა ლი ბოთ, 
ისე, რომ მას გარ კ ვე უ ლი „მიმართულება“, ნაც ვ ლად იმი სა, რომ სა გა მოც დო კითხ
ვის პა სუხ ში ბრმად გა ი მე ო როთ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დან ნას წავ ლი ან და ზე პი რე ბუ ლი  
სა კით  ხე ბი/ ტეს ტე ბი.
ამ გ ვა რად, მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტე ბის ჩა ტა რე ბის ტექ ნი კის ცოდ ნა სა სარ გებ ლო ა, 
რად გან:

l ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს აუდი ტის მიზ ნებს;

l აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის სა მუ შა ოს მი მარ თავს რის კი ან სფე რო ებ ზე; და

l ტეს ტე ბის შე დე გებს ერ თ მა ნეთ თან აკავ ში რებს.
ვი ნა ი დან ამ სტა ტი ა ში მიზ ნად ვი სა ხავთ მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტი რე ბის მე თო დი კის ახ
ს ნას, გვსურს ამა ვე დროს:

l გა ვაღ რ მა ოთ თქვე ნი ცოდ ნა ორა დი სა ბუ ღალ ტ რო გა ტა რე ბე ბის სფე რო ში;

l ავ ხ ს ნათ, რა ტომ ტარ დე ბა ტეს ტე ბი გარ კ ვე უ ლი თა ნა მიმ დევ რო ბით და წე სე ბის დაც ვით;

l მა გა ლი თე ბის მეშ ვე ო ბით გაჩ ვე ნოთ, რო გორ უნ და აღ წე როთ პრო ცე დუ რე ბი და 
შე იქ მ ნათ სა ფუძ ვე ლი სტრუქ ტუ რუ ლად ფორ მუ ლი რე ბუ ლი პა სუ ხე ბის გა სა ცე მად და, 
შე სა ბა მი სად, მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლე ბის მი სა ღე ბად.

„პირდაპირი ტეს ტი რე ბა“, რო გორც აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის მე თო დი კა, მე20 სა უ კუ ნის 
80იან წლებ ში და მუ შავ და. მარ თა ლი ა, დღეს ეს მე თო დი კა, რო გორც მთლი ა ნი აუდი
ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის მიდ გო მა, ფარ თოდ აღარ გა მო ი ყე ნე ბა პრაქ ტი კა ში (მას შემ დეგ, 
რაც აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის თა ნახ მად, სა ვალ დე ბუ ლო გახ და რის კ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა) ძა ლი ან იშ ვი ა თი გა
მო ნაკ ლი სი შემ თხ ვე ვე ბის გარ და (მაგ., ძა ლი ან მცი რე სი დი დის სა წარ მო ებ ში, სა დაც 
ში და კონ ტ როლ ზე დაყ რ დ ნო ბა შე უძ ლე ბე ლი ა), მაგ რამ ეს მე თო დი კა, თა ვის თა ვად, 
მა ინც გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან:

l კარ გად წარ მო ა ჩენს „აუდიტორული შე მოწ მე ბის“ მე თო დი კას (ე.ი. აუდი ტის თე ო
რი ას, მეც ნი ე რე ბას);

l კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი თვალ საზ რი სით, აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის პირ და პი რი მიდ გო მაა 
(რადგან ეყ რ დ ნო ბა ორა დი აღ რიცხ ვის პრინ ცი პებს); და

l ამა ვე დროს შე სა ბა მი სო ბა შია აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის თა ნა მედ რო ვე სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კას თან (რისკზე და ფუძ ნე ბულ აუდი ტის მიდ გო მას თან).

შე ნიშ ვ ნა: პირ და პი რი შე მოწ მე ბის მიდ გო მა (მიზანმიმართული ტეს ტე ბი) არ გა მო ი
ყე ნე ბა, რო გორც მთლი ა ნი აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის მიდ გო მა, მაგ რამ გა მო ი ყე ნე ბა 
რის კ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი აუდი ტის მიდ გო მის ფარ გ ლებ ში, ანუ კონ ტ რო ლის ტეს ტებ თან 
ერ თად. 
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პირ და პი რი ტეს ტი რე ბის კონ ცეფ ცი ის არ სი  
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის უპირ ვე ლე სი სა ბა ზი სო პრინ ცი პი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ 
ყო ველ სა დე ბე ტო გა ტა რე ბას აქვს შე სა ბა მი სი საკ რე დი ტო გა ტა რე ბა. მა შა სა და მე, თუ 
საც დე ლი ბა ლან სი და ბა ლან სე ბუ ლი ა, მაგ რამ რო მე ლი მე სა დე ბე ტო ან საკ რე დი ტო 
გა ტა რე ბა არას წო რი ა, აქე დან ავ ტო მა ტუ რად გა მომ დი ნა რე ობს ის ფაქ ტი, რომ უნ და 
არ სე ბობ დეს მე ო რე შეც დო მაც, რო მე ლიც პირ ველს აბა ლან სებს (იხ. სა ი ლუს ტ რა ციო 
მა გა ლი თი 1).
სა ი ლუს ტ რა ციო მა გა ლი თი 1
თუ სა ვაჭ რო მოთხოვ ნა გა დი დე ბუ ლია $1,900ით, მა შინ ან:
l სხვა აქ ტი ვი იქ ნე ბა შემ ცი რე ბუ ლი $1,900ით (მაგ., თუ კომ პა ნი ა ში მი ღე ბუ ლი ფუ

ლა დი სახ ს რე ბი არ არის აღ რიცხუ ლი); ან
l ვალ დე ბუ ლე ბე ბი იქ ნე ბა გა დი დე ბუ ლი $1,900ით (მაგ., თუ კომ პა ნი ას აღე ბუ ლი 

აქვს ბან კის ოვერ დ რაფ ტი და ფუ ლა დი სახ ს რე ბი არ არის აღ რიცხუ ლი); ან
l შე მო სა ვა ლი (მაგ., რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი) იქ ნე ბა გა დი დე ბუ ლი 

$1,900ით (მაგ., თუ არას წო რად ჩა ტარ და „დროში გა მიჯ ვ ნის“ პრო ცე დუ რა, ან 
და მუ შავ და და უმ ტ კი ცე ბე ლი ან გა რიშ  ფაქ ტუ რე ბი); ან

l და ნა ხარ ჯე ბი იქ ნე ბა შემ ცი რე ბუ ლი $1,900ით (მაგ., გა ცე მუ ლი ფას დათ მო ბე ბი); 
ან

l რა ი მე შეც დო მე ბის კომ ბი ნა ცია ერ თობ ლი ვად  შე ად გენს $1,900ს.
თუ აუდი ტო რი სა დე ბე ტო გა ტა რე ბე ბის (თანხების) გა დი დე ბის შე სა მოწ მებ ლად ატა რებს 
ტეს ტებს, (პირდაპირი ტეს ტე ბი), გა მო დის, რომ არა პირ და პირ ჩა ტარ დე ბა შე სა ბა მი
სი საკ რე დი ტო გა ტა რე ბე ბის გა დი დე ბის ტეს ტი რე ბაც. ანა ლო გი უ რად, თუ აუდი ტო რი  
საკ რე დი ტო გა ტა რე ბე ბის (თანხების) შემ ცი რე ბის შე სა მოწ მებ ლად ატა რებს ტეს ტებს 
(პირდაპირი ტეს ტე ბი), გა მო დის, რომ არა პირ და პირ ჩა ტარ დე ბა შე სა ბა მი სი სა დე ბე ტო 
გა ტა რე ბე ბის შემ ცი რე ბის ტეს ტი რე ბაც.  
ამ გ ვა რად, თუ აუდი ტო რი ჩა ა ტა რებს:
l მო ცე მუ ლი წლის ყვე ლა აქ ტი ვის ნაშ თი სა და ხარ ჯე ბის (ე.ი. დე ბეტ ში ასა ხუ ლი თან

ხე ბის) ტეს ტებს პირ და პირ, მა თი გა დი დე ბის გა მო სავ ლე ნად; და
l მო ცე მუ ლი წლის ყვე ლა საკ რე დი ტო ნაშ თი სა და შე მო სავ ლის ტეს ტებს პირ და პირ, 

მა თი შემ ცი რე ბის გა მო სავ ლე ნად;
მა შინ, გა მო დის, რომ არა პირ და პირ მოხ დე ბა სა პი რის პი რო მი მარ თუ ლე ბებ ში არ სე ბუ
ლი უზუს ტო ბე ბის ტეს ტი რე ბაც.
პირ და პირ და არა პირ და პირ ტეს ტებს ზოგ ჯერ ძი რი თად (პირველად) და მე ო რად 
(საპირისპირო) ტეს ტებ საც უწო დე ბენ. ამ სა კითხის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ გან ვი ხი ლოთ 
ცხრი ლი 1.
ცხრი ლი 1

ან გა რი შის 
ტი პი

ძი რი თა დი 
ტეს ტი თან მ დე ვი სა პი რის პი რო ტეს ტე ბი

აქ ტი ვი ვალ დე ბუ ლე ბა შე მო სა ვა ლი ხარ ჯი
აქ ტი ვი გა დი დე ბა შემ ცი რე ბა გა დი დე ბა გა დი დე ბა შემ ცი რე ბა
ვალ დე ბუ ლე ბა შემ ცი რე ბა შემ ცი რე ბა გა დი დე ბა გა დი დე ბა შემ ცი რე ბა
შე მო სა ვა ლი შემ ცი რე ბა შემ ცი რე ბა გა დი დე ბა გა დი დე ბა შემ ცი რე ბა
ხარ ჯი გა დი დე ბა შემ ცი რე ბა გა დი დე ბა გა დი დე ბა შემ ცი რე ბა
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კარ გად გა იც ნო ბი ე როთ, რომ სი მარ ტი ვის თ ვის, ჩვე ნი სტა ტია ეხე ბა 
პირ და პირ ტეს ტი რე ბას, რო გორც მე თო დი კას ანუ სტრა ტე გი ას, რო მე ლიც მთე ლი აუდი ტის 
ჩა სა ტა რებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა, ამი ტომ. ცხა დი ა, არ გან ვი ხი ლათ კონ ტ რო ლის ტეს ტებს 
და მთლი ა ნად რის კ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი აუდი ტის მიდ გო მას.
სა ვარ ჯი შო 1 (ამოხსნა იხი ლეთ  სტა ტი ის ბო ლოს)
სად შე იძ ლე ბა იყოს სა ვა რა უ დოდ უზუს ტო ბე ბი, თუ სა რე მონ ტო და ტექ მომ სა ხუ რე ბის 
და ნა ხარ ჯე ბის ნაშ თი გა დი დე ბუ ლია $13,000ით?
ძი რი თა დი ტეს ტე ბი 
პირ და პი რი ტეს ტი რე ბის მიდ გო მის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ ჩა ვა ტა როთ:

l სა დე ბე ტო თან ხე ბის გა დი დე ბის ტეს ტი რე ბა და იმავ დ რო უ ლად შე სა ბა მი სი საკ რე
დი ტო თან ხე ბის შემ ცი რე ბის ტეს ტი რე ბა; ან

l სა დე ბე ტო თან ხე ბის შემ ცი რე ბის ტეს ტი რე ბა და იმავ დ რო უ ლად შე სა ბა მი სი საკ რე
დი ტო თან ხე ბის გა დი დე ბის ტეს ტი რე ბა.

თუმ ცა, კი დევ ერ თხელ შე გახ სე ნებთ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დი კის გა მო ყე ნე ბა კონ კ რე
ტუ ლი მიზ ნე ბის თ ვის და კონ კ რე ტულ გა რე მო ე ბებ ში არის შე საძ ლე ბე ლი:
l ამ მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ზო გი ერ თი ტი პუ რი შეც დო მის 

(უზუსტობის) გა მო სავ ლე ნად, რომ ლე ბიც არ სე ბობს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან
გა რიშ გე ბის მუხ ლებ ში, მა გა ლი თად:
  ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შემ ცი რე ბა (მაგ., რო დე საც ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გა მორ ჩე ნი ლია 

არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი კონ ტ რო ლის ან ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა მო, ან წი ნას
წარ გან ზ რახ ვით – თაღ ლი თო ბა);

 –   რო დე საც გა დი დე ბუ ლია აქ ტი ვე ბის შე ფა სე ბა (მაგ., იმის გა მო, რომ აღი ა რე
ბუ ლი არ არის გა უ ფა სუ რე ბა, ან მოთხოვ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში – ჩა მო წე რი ლი არ 
არის უიმე დო ვა ლე ბი);

l იგი გვეხ მა რე ბა უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის გა მოვ ლე ნა ში. კერ ძოდ, აქ ტი ვე ბის უკა ნო ნო 
მით ვი სე ბას ხში რად მოჰ ყ ვე ბა აქ ტი ვის შე ფა სე ბის ან ხარ ჯე ბის გა დი დე ბა, ჩა დე ნი ლი 
თაღ ლი თო ბის მი საჩ ქ მა ლად. მა გა ლი თად, მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვის მო პარ ვა (მაგ., 
ფუ ლის ან მა რა გის), რო მე ლიც აღ რიცხუ ლი იყო, შე იძ ლე ბა „დაიმალოს“ მა თი ჩა
მო წე რით (ე.ი. კრე დი ტი – აქ ტი ვი, დე ბე ტი – ხარ ჯე ბი);

l გა ცი ლე ბით ძნე ლია შე მო სავ ლის გა დი დე ბის (შეცდომით ან უკა ნო ნო ქმე დე ბით) 
და ფარ ვა, რად გან ის არა პირ და პირ მა ინც გა მოვ ლინ დე ბა, თუ არ სე ბი თი ა. მა გა ლი
თად, თუ ამო ნა გე ბი გა დი დე ბუ ლია ფიქ ტი უ რი რე ა ლი ზა ცი ის ან გა რიშ  ფაქ ტუ რე ბის 
გა ტა რე ბით, დე ბე ტი (მაგ., ფუ ლა დი სახ ს რე ბი, ან მოთხოვ ნე ბი) გა დი დე ბუ ლი უნ და 
იყოს (რისთვისაც ჩა ტარ დე ბა პირ და პი რი ტეს ტი რე ბა).

მუხ ლე ბის გა დი დე ბის ძი რი თა დი ტეს ტე ბის ჩა ტა რე ბა იწყე ბა „საბოლოო შე დე გი დან“, 
ე.ი. იმ ფუ ლა დი თან ხი დან, რო მე ლიც ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში არის ასა ხუ ლი. ტეს ტი
რე ბის მი მარ თუ ლე ბა იქ ნე ბა „წყაროსკენ“ უკან დაბ რუ ნე ბა. ამ გ ვა რი ტეს ტე ბით შე საძ
ლე ბე ლია დამ ტ კიც დეს:
l  აღ რიცხუ ლი ოპე რა ცი ე ბის წარ მო შო ბა და შე ფა სე ბა; და
l აქ ტი ვე ბის არ სე ბო ბა, შე ფა სე ბა და უფ ლე ბე ბი;
მუხ ლე ბის შემ ცი რე ბის პირ ვე ლა დი ტეს ტე ბი იწყე ბა წყა რო დან (რაც შე იძ ლე ბა არა ფუ ლა
დი იყოს და ჯერ არ იყოს ბუ ღალ ტ რუ ლად ასა ხუ ლი, მა გა ლი თად, სა ქონ ლის გა სავ ლის 
ზედ დე ბუ ლე ბი) და ოპე რა ცი ებ ზე თვალ ყუ რის მი დევ ნე ბა/ „ კ ვალ ზე აყო ლა“ მთე ლი სის
ტე მის მეშ ვე ო ბით ხდე ბა „წინსვლით“, ანუ ქვე მო დან ზე მოთ, ოპე რა ცი ე ბის და მუ შა ვე ბის 
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მი მარ თუ ლე ბით, ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბამ დე. ამ გ ვა რი ტეს ტე ბი გა მიზ ნუ ლია აღ რიცხუ ლი 
ოპე რა ცი ე ბი სა და ნაშ თე ბის სის რუ ლი სა (და შე ფა სე ბის) და სამ ტ კი ცებ ლად.
არ და გაბ ნი ოთ ტეს ტის სა ხელ წო დე ბამ 

სამ წუ ხა რო ა, რომ ცნე ბა „მიზანმიმართული“ ტეს ტი რე ბა კან დი და ტებს ხში რად არას წო
რად ეს მით, რად გან აუდი ტის ტეს ტე ბის უმე ტე სო ბას (როგორც კონ ტ რო ლის ტეს ტებს, 
ისე ძი რი თად ტეს ტებს) აუცი ლებ ლად აქვს გარ კ ვე უ ლი „მიმართულება“ (რაც გა ნი საზღ
ვ რე ბა ტეს ტის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე). მარ ტო გარ კ ვე უ ლი ოპე რა ცი ე ბი სა და ნაშ თე ბის 
სის რუ ლი სა და არ სე ბო ბის ტეს ტი რე ბა, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სხვა მტკი ცე ბე ბის გან
ხილ ვის გა რე შე (მაგ., წარ მო შო ბა, შე ფა სე ბა, გა ზომ ვა, უფ ლე ბე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი) 
არ წარ მო ად გენს „მიზანმიმართულ ტეს ტი რე ბას“, რო გორც აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის 
„მეთოდიკას“ ანუ სტრა ტე გი ას.
მუხ ლე ბის გა დი დე ბის ტეს ტი რე ბა
გან ვი ხი ლოთ სა ვაჭ რო მოთხოვ ნე ბი (დებიტორული და ვა ლი ა ნე ბე ბი). 
აუდი ტის მი ზა ნი ა: „აუდიტორი დარ წ მუნ დეს, რომ სა ვაჭ რო მოთხოვ ნე ბის ნაშ თი გა დი
დე ბუ ლი არ არის“. მომ ხ მა რებ ლე ბი დან (კლიენტებიდან) მი სა ღე ბი თან ხე ბი გა დი დე ბუ ლი 
იქ ნე ბა, თუ, მა გა ლი თად:

l	 მი ღე ბუ ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბი არ გა ტარ დე ბა შე სა ბა მი სი მომ ხ მა რებ ლის ან გა რიშ ში;
l	 რე ა ლი ზა ცი ის ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა ში ნაჩ ვე ნე ბი ფა სი გა დი დე ბუ ლი ა, ან ორ ჯერ გა

ტარ დე ბა, ან ფიქ ტი უ რი ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა გა ტარ დე ბა;
l	 მომ წო დებ ლე ბი დან უკან დაბ რუ ნე ბუ ლი სა ქონ ლის მა კო რექ ტი რე ბე ლი ფაქ ტუ რა არ 

შე იქ მ ნე ბა და, შე სა ბა მი სად, არც გა ტარ დე ბა; ან
l	 უიმე დო  ვა ლე ბის თ ვის არა საკ მა რი სი ანა რიცხე ბი შე იქ მ ნე ბა.
ამ გ ვა რად, ძი რი თა დი პრო ცე დუ რე ბი მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა იმის დად გე ნა ზე, რომ ამ გ ვა
რი შეც დო მე ბი არ არ სე ბობს (იხ. სქე მა 1). მა შა სა და მე, მომ ხ მა რებ ლე ბის შერ ჩე ვი თი 
ერ თობ ლი ო ბის მი ხედ ვით, რო მე ლიც შედ გე ნი ლია მოთხოვ ნე ბის წიგ ნი დან, აუდი ტო რი 
მომ ხ მა რებ ლებს სთხოვს თა ვი ან თი და ვა ლი ა ნე ბის ნაშ თე ბის და დას ტუ რე ბას (და გა მო
იკ ვ ლევს ყვე ლა გან ს ხ ვა ვე ბას). უპა სუ ხოდ დარ ჩე ნი ლი დას ტუ რის მოთხოვ ნე ბის თ ვის 
ნაშ თის შე მად გე ნე ლი ელე მენ ტე ბი შე მოწ მ დე ბა შე სა ბა მის ან გა რიშ  ფაქ ტუ რებ თან, სა
ქონ ლის გა სავ ლის ზედ დე ბუ ლებ თან ან / და მომ ხ მა რებ ლე ბის შეკ ვე თებ თან შე და რე ბის 
გზით. სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის შემ დ გომ პე რი ოდ ში მი ღე ბუ ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბი შე
უ დარ დე ბა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის ბო ლოს არ სე ბულ და ვა ლი ა ნე ბის თან ხებს, მა თი 
ამო ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბის და სად გე ნად და შე სა მოწ მებ ლად.
გახ სოვ დეთ: მოთხოვ ნე ბის წიგ ნი დან ამოკ რე ფი ლი ნაშ თე ბის ჯა მი უნ და ემ თხ ვე ო დეს 
(საჭიროების შემ თხ ვე ვა ში, შე ჯე რე ბის შემ დეგ) მთა ვა რი წიგ ნის მოთხოვ ნე ბის მა კონ ტ
რო ლე ბე ლი ან გა რი შის ნაშთს.
ორი ტეს ტი ნაშ თე ბის შემ ცი რე ბის და სად გე ნად
გან ვი ხი ლოთ რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი და აუდი ტის მი ზა ნი: 
„უნდა დავ რ წ მუნ დეთ, რომ ამო ნა გე ბი შემ ცი რე ბუ ლი არ არის“. 
ამო ნა გე ბი შე იძ ლე ბა შემ ცი რე ბუ ლი იყოს, თუ, მა გა ლი თად:

l	 სა ქო ნე ლი გა იგ ზავ ნა, მაგ რამ ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა არ გა მო ი წე რა;
l	 ბუ ღალ ტ რუ ლად არ აისა ხა ნაღ დი ან გა რიშ ს წო რე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი რე ა ლი ზა ცი ა;
l	 რე ა ლი ზა ცი ის ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა ში ფა სია შემ ცი რე ბუ ლი, ან არას წო რად არის და

ან გა რი შე ბუ ლი თან ხე ბი; ან
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l	 გა მო წე რი ლი რე ა ლი ზა ცი ის ან გა რიშ  ფაქ ტუ რე ბი ბუ ღალ ტ რუ ლად არ აისა ხა, მაგ., 
რე ა ლი ზა ცი ის ყო ველ დღი უ რი აღ რიცხ ვის ჟურ ნალ ში.

თუ აუდიტს და ვიწყებთ სა ქონ ლის გა სავ ლის ზედ დე ბუ ლე ბი დან, რო გორც რე ა ლი ზა ცი ის 
წყა რო დან, უნ და დავ რ წ მუნ დეთ (კონტროლის ტეს ტე ბის მეშ ვე ო ბით), რომ სა ქონ ლის 
გაგ ზავ ნა შე უძ ლე ბე ლია სა თა ნა დო დო კუ მენ ტის გა რე შე (როგორიცაა მა გა ლი თად, 
რე ა ლი ზა ცი ის ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა, ან სა ქონ ლის გა სავ ლის ზედ დე ბუ ლი). ეს არის იმ 
გე ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბის სის რუ ლის დად გე ნა, სა ი და ნაც შე იძ ლე ბა დო კუ მენ ტე ბის 
შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბის შერ ჩე ვა, დო კუ მენ ტ ბ რუნ ვის გა მო საკ ვ ლე ვად ბუ ღალ ტ რუ ლი 
აღ რიცხ ვის მთე ლი სის ტე მის მეშ ვე ო ბით. ანა ლო გი უ რად, ტეს ტი რე ბის დაწყე ბა შე საძ
ლე ბე ლია მომ ხ მა რებ ლე ბის შეკ ვე თე ბი და ნაც (იხ. სქე მა 1).
გან ვი ხი ლოთ ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და აუდი ტის მი ზა ნი: 
„უნდა დავ რ წ მუნ დეთ, რომ სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი შემ ცი რე ბუ ლი არ არის“. 
ტეს ტი რე ბის დაწყე ბა წყა რო დან (ე.ი. იქი დან, რაც წარ მო შობს ვალ დე ბუ ლე ბას) იმას 
ნიშ ნავს, რომ შე მოწ მე ბა უნ და და ვიწყოთ სა ქონ ლის შე მო სავ ლის ზედ დე ბუ ლე ბე ბი დან. 
თუმ ცა, თუ ეს ოპე რა ცია დო კუ მენ ტი რე ბუ ლი არ არის (მაგ., სა ქონ ლის შე მო სავ ლის 
ზედ დე ბუ ლე ბი), მა შინ შეს ყიდ ვის ან გა რიშ  ფაქ ტუ რებ მა შე იძ ლე ბა მოგ ვ ცეს ყვე ლა ზე 
სრუ ლი გე ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბა, სა ი და ნაც შეს ყიდ ვე ბის ოპე რა ცი ე ბის ტეს ტი რე ბას 
შევ ძ ლებთ. რო დე საც შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბა შერ ჩე უ ლია სა ბუ ღალ ტ რო გა ტა რე ბის 
„მეორე მხრი დან“ (მაგ., ამ შემ თხ ვე ვა ში, შეს ყიდ ვე ბი არის დე ბე ტი, მაგ რამ ტეს ტი რე
ბა ეხე ბა სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შემ ცი რე ბას), ამ გ ვარ ერ თობ ლი ო ბას უწო დე ბენ 
„საპირისპირო“ ერ თობ ლი ო ბას.
გახ სოვ დეთ: უფ რო მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ არ სე ბი თად შემ ცი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ყვე ლა ზე 
მსხვი ლი მომ წო დებ ლე ბის სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბა, რაც გა მოვ ლინ დე ბა შეს ყიდ ვე ბის 
ნაშ თე ბის გა დი დე ბის ტეს ტი რე ბი დან.

სა ვარ ჯი შო 2 (პასუხი მო ცე მუ ლია სტა ტი ის ბო ლოს)

ჩა მო ა ყა ლი ბეთ აუდი ტის ტეს ტე ბი ქარ ხ ნის ხელ ფა სე ბის თ ვის.
შე ნიშ ვ ნა მა რა გე ბის შე სა ხებ
ვი ნა ი დან სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის ბო ლოს არ სე ბუ ლი მა რა გის ღი რე ბუ ლე ბა ფი ნან
სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა შიც ჩანს და მო გე ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა შიც, 
მი სი ტეს ტი რე ბა ყო ველ თ ვის ტარ დე ბა გა დი დე ბა ზეც და შემ ცი რე ბა ზეც. მა გა ლი თად: 
მა რა გის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის პრო ცეს ზე დას წ რე ბი სას მუხ ლე ბი და სათ ვ ლე ლად  შე ირ ჩე ვა 
ფი ზი კუ რად არ სე ბუ ლი მა რა გი დან და შე მოწ მ დე ბა მა თი სა აღ რიცხ ვო დო კუ მენ ¬ ტა ცია 
და პი რი ქით – ტეს ტი რე ბის თ ვის შე ირ ჩე ვა ბუ ღალ ტ რუ ლად ასა ხუ ლი მა რა გის ელე მენ ტე ბი 
და მა თი ფაქ ტობ რი ვი  რა ო დე ნო ბა და შე მოწ მ დე ბა მა თი ფი ზი კუ რი არ სე ბო ბა.
არ სე ბი თო ბის რო ლი
მარ ტი ვად თუ ვიტყ ვით, არ სე ბი თო ბა არის შეც დო მის /უ ზუს ტო ბის ზღვა რი, რომ ლის თ ვი
საც აუდი ტო რი დამ კ ვეთს სთხოვს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შეს წო რე ბას, რა თა თა ვი დან 
იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი პი რო ბი თი მო საზ რე ბა აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ში. მთლი ა ნი ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის კონ ტექ ს ტ ში, არ სე ბი თო ბა ეყ რ დ ნო ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის იმ ელე
მენ ტე ბის აუდი ტო რი სე ულ შე ფა სე ბას, რომ ლებ საც აუდი ტო რი, მომ ხ მა რებ ლის თვალ
თა ხედ ვი დან, „ძირითად ელე მენ ტე ბად“ მი იჩ ნევს (მაგ., მო გე ბა და ბეგ ვ რამ დე, ბრუნ ვა, 
მთლი ა ნი აქ ტი ვე ბი, წმინ და მოკ ლე ვა დი ა ნი აქ ტი ვე ბი და ა.შ.) 
ისევ გან ვი ხი ლოთ სა ვაჭ რო მოთხოვ ნე ბი და რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი. 
და ვუშ ვათ, ამონაგებისთვის $100,000 მი იჩ ნე ვა არ სე ბი თად, მაგ რამ მხო ლოდ $50,000 
– სა ვაჭ რო მოთხოვ ნე ბის თ ვის. თუ აუდი ტო რი და ას კ ვ ნის, რომ მოთხოვ ნე ბის ნაშ თი არ 
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არის არ სე ბი თად გა დი დე ბუ ლი ($50,000ით), მა შინ, აქე დან გა მომ დი ნა რე ობს, რომ, 
რო გორც შე დე გი, რე ა ლი ზა ცი აც არ არის არ სე ბი თად გა დი დე ბუ ლი ($50,000ით). 
თუმ ცა, თუ აუდი ტო რი და ას კ ვ ნის, რომ რე ა ლი ზა ცია არ არის შემ ცი რე ბუ ლი არ სე ბი თად 
($100,000ით), ამით ისიც მტკიც დე ბა, რომ მოთხოვ ნე ბი არ არის შემ ცი რე ბუ ლი, მაგ
რამ აქ ზღვრუ ლი თან ხა იქ ნე ბა $100,000. ამ გ ვა რად, დას კ ვ ნა ასე თი ა: მარ თა ლი ა, 
ამო ნა გე ბი არ არის არ სე ბი თად მცდა რი, მაგ რამ მოთხოვ ნე ბი შე იძ ლე ბა არ სე ბი თად 
შემ ცი რე ბუ ლი იყოს ($50,000დან $100,000მდე თან ხით).
სქე მა 1 

მოთხოვნების 
გადიდების 
ტესტირება

რეალიზაციის 
სისტემა

რეალიზაციის 
შემცირების 
ტესტირება

შეკ ვე თა

  სა ქონ ლის გა სავ ლის ზედ დე ბუ ლი

 ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა

 რე ა ლი ზა ცი ის ყო ველ დღი უ რი  
აღ რიცხ ვის ჟურ ნა ლი

  მთა ვა რი წიგ ნი

 არ სე ბობს სხვა დას ხ ვა სა შუ ა ლე ბა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია მი ზან
მი მარ თუ ლი ტეს ტი რე ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა (მაგ., და მა ტე ბი თი 
„შემავსებელი“ ტეს ტე ბის ჩა ტა რე ბით). ზე მოთ გან ხი ლულ მა გა ლით ში, სა ან გა რიშ გე ბო 
პე რი ო დის დამ თავ რე ბის წინ შეს რუ ლე ბუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის ოპე რა ცი ე ბის ტეს ტი რე ბა 
მოგ ვ ცემს და მა ტე ბით მტკი ცე ბუ ლე ბებს იმის შე სა ხებ, რომ ად გი ლი არ ჰქო ნია მოთხოვ
ნე ბის შემ ცი რე ბას წლის ბო ლოს.
მე ო რე მხრივ, რო დე საც ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ძი რი თა დი ელე მენ ტე ბის თ ვის არ სე
ბი თო ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ დო ნე ებს და ად გენს აუდი ტო რი, მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტი რე ბის 
არ სე ბი თო ბის დო ნე უნ და იყოს ამ დო ნე ებს შო რის უმ ცი რე სი (ზოგჯერ არ სე ბი თო ბის ამ 
დო ნეს აუდი ტის „ღირებულებით ცდო მი ლე ბას უწო დე ბენ“). თუმ ცა, ამ გ ვარ მა მიდ გო მამ, 
გარ კ ვე ულ სი ტუ ა ცი ებ ში, შე იძ ლე ბა ზედ მე ტი აუდი ტო რუ ლი სა მუ შა ო ე ბის (ანუ არა ე ფექ ტი
ა ნი აუდი ტის) ჩა ტა რე ბა გა მო იწ ვი ოს (მაგ., ისე თი შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბის ტეს ტი რე ბა, 
რომ ლის მო ცუ ლო ბა აუცი ლე ბელ ზე უფ რო დი დი ა). 
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მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტი რე ბის ურ თი ერ თ კავ ში რი აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის 
„ციკლურ მიდ გო მას თან“
რო გორც ვი ცით, კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ოპე რა ცი ე ბი შე იძ ლე ბა კა ტე გო რი ე ბად 
და ი ყოს „ციკლების“ მი ხედ ვით, რო მე ლიც მო ი ცავს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა
რიშ გე ბის ან გა რი შებ სა და მას თან და კავ ში რე ბულ მო გე ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის 
მუხ ლებს. მა გა ლი თად:
l სა ვაჭ რო მოთხოვ ნე ბი, რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი და მი ღე ბუ ლი ფუ ლა

დი სახ ს რე ბი წარ მოქ მ ნის „ამონაგების ციკლს“; და
l სა ვაჭ რო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, შეს ყიდ ვე ბი და ფუ ლა დი სახ ს რე ბის გა დახ და წარ მოქ მ

ნის „შესყიდვების ცილს“.
მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტი რე ბის გა მო ყე ნე ბას ამა თუ იმ ციკ ლის ფარ გ ლებ ში (მაგ., 
მოთხოვ ნე ბის ტეს ტი რე ბა გა დი დე ბა ზე და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის – შემ ცი რე ბა ზე) ორი დი დი 
უპი რა ტე სო ბა ახა სი ა თებს. პირ ვე ლი, იგი გვიჩ ვე ნებს ძი რი თა დი და მი სი „თანმდევი“ 
სა პი რის პი რო ტეს ტე ბის ურ თი ერ თ შე მავ სე ბელ ბუ ნე ბას. მე ო რე, იგი აად ვი ლებს არ სე
ბი თო ბის სხვა დას ხ ვა დო ნის ღი რე ბუ ლე ბი თი ცდო მი ლე ბის გა მო ყე ნე ბას თი თო ე უ ლი 
ციკ ლის ფარ გ ლებ ში და, მა შა სა და მე, აღი ა რებს აუდი ტის თი თო ე უ ლი სფე როს თ ვის და
მა ხა სი ა თე ბე ლი რის კის დო ნეს.

ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლე ბის ტეს ტი რე ბა 
ორი ვე მი მარ თუ ლე ბით
აუდი ტის ზო გი ერ თი დამ კ ვე თის თ ვის შე იძ ლე ბა მი ზან შე წო ნი ლი იყოს ორი ღი რე ბუ ლე ბი თი 
ცდო მი ლე ბის დად გე ნა: ერ თი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლე ბის თ ვის 
და მე ო რე – მო გე ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლე ბის თ ვის. მი ზან მი მარ თუ ლი 
ტეს ტი რე ბის არ სის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ტეს ტი რე ბის მიდ გო მა უნ და შე იც ვა ლოს: ორი ვე 
მი მარ თუ ლე ბით უნ და ჩა ტარ დეს ან ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის, ან მო გე
ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლე ბის ტეს ტი რე ბა.
თუ ღი რე ბუ ლე ბი თი ცდო მი ლე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლე ბის თ ვის 
ნაკ ლე ბია მო გე ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლე ბის თ ვის დად გე ნილ ცდო მი ლე ბას
თან შე და რე ბით, შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის პირ და პი რი ტეს ტი რე ბით იმავ დ რო უ ლად 
ჩა ტარ დე ბა აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა პი რის პი რო „თანმდევი“ ტეს ტე ბი, რაც 
არ იქ ნე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლე ბის შე სა ხებ გა მო ტა ნი ლი 
დას კ ვ ნე ბის ადეკ ვა ტუ რი (იხ. ზე მოთ ჩვენს მი ერ გან ხი ლუ ლი არ გუ მენ ტე ბი რე ა ლი ზა
ცი ა სა და მოთხოვ ნებ თან მი მარ თე ბით.). ამას თან, თუ აქ ტი ვებ სა და ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე 
პირ და პირ ტეს ტებს ორი ვე მი მარ თუ ლე ბით ჩა ვა ტა რებთ, შე იძ ლე ბა სრულ ყო ფი ლად 
მო ვიც ვათ აუდი ტის მიზ ნე ბი (იხ. ცხრი ლი 2).
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ტეს ტი რე ბა გა დი დე ბა ზე მარ ტი ვი ა, რად გან მომ წო დებ ლე ბის ან გა
რი შე ბის შერ ჩე ვა შე საძ ლე ბე ლია და ვა ლი ა ნე ბის მქო ნე მომ წო დებ ლე ბის ან გა რი შე ბის 
სი ი დან და მა თი დამ ტ კი ცე ბა პირ ვე ლა დი წყა რო ე ბით, რო გო რი ცაა ან გა რიშ  ფაქ ტუ რე ბი, 
სა ქონ ლის შე მო სავ ლის ზედ დე ბუ ლე ბი და ა.შ. აქ ტი ვე ბის შემ ცი რე ბის ტეს ტი რე ბის თ
ვის უნ და გა ვა ა ნა ლი ზოთ, რო გორ შე იძ ლე ბა წარ მო შო ბი ლი ყო აქ ტი ვე ბის შემ ცი რე ბა. 
მა გა ლი თად, სა ვაჭ რო მოთხოვ ნე ბი შემ ცი რე ბუ ლი იქ ნე ბა, თუ ან გა რი შე ბის კრე დი ტის 
მხა რეს ასა ხუ ლი თან ხე ბი კომ პა ნი ას არ მი უ ღი ა, ან თუ არას წო რად გა მო ი წე რა მომ ხ მა
რებ ლე ბის გან უკან დაბ რუ ნე ბუ ლი სა ქონ ლის მა კო რექ ტი რე ბე ლი ფაქ ტუ რა. მა შა სა და მე, 
აქ ტი ვე ბის ან გა რი შებ ში იქ ნე ბა ისე თი საკ რე დი ტო გა ტა რე ბე ბი, რომ ლის სან ქ ცი ო ნი რე ბის 
ტეს ტი რე ბაც არ მოხ დე ბა.
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ცხრი ლი 2

ან გა რი შის 
ტი პი

ძი რი თა დი 
ტეს ტი თან მ დე ვი სა პი რის პი რო ტეს ტე ბი

აქ ტი ვი ვალ დე ბუ ლე ბა შე მო სა ვა ლი ხარ ჯი

აქ ტი ვი გადიდება შემცირება გადიდება გადიდება შემცირება

ვალ დე ბუ ლე ბა შემცირება გადიდება შემცირება შემცირება გადიდება

შე მო სა ვა ლი შემცირება შემცირება გადიდება გადიდება შემცირება

ხარ ჯი გადიდება გადიდება შემცირება შემცირება გადიდება

მო გე ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლე ბის ტეს ტი რე ბა  
ორი ვე მი მარ თუ ლე ბით
იმა ვე არ გუ მენ ტის თა ნახ მად, თუ მო გე ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის მუხ ლე ბის თ ვის 
დად გე ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბი თი ცდო მი ლე ბა ნაკ ლე ბია ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა
რიშ გე ბის თ ვის დად გე ნილ ცდო მი ლე ბის დო ნეს თან შე და რე ბით, შე მო სავ ლე ბი სა და 
ხარ ჯე ბის მუხ ლებ ზე პირ და პი რი ტეს ტე ბის ორი ვე მი მარ თუ ლე ბით ჩა ტა რე ბით სრულ
ყო ფი ლად მო ვი ცავთ აუდი ტის მიზ ნებს.
შე მო სავ ლის გა დი დე ბის ტეს ტი რე ბის თ ვის სა ჭი რო ა, რომ ჩა ტარ დეს აღ რიცხუ ლი რე ა ლი
ზა ცი ის ოპე რა ცი ე ბის სან ქ ცი ო ნი რე ბის ტეს ტი რე ბა. ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის ტეს ტი რე ბის თ ვის 
სა ჭი რო იქ ნე ბა მა თი წარ მო შო ბის წყა რო ე ბის დად გე ნა და მა თი სის რუ ლის შე მოწ მე ბა. 
შეს ყიდ ვე ბის ოპე რა ცი ე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია მი ღე ბუ ლი სა ქონ ლის დო კუ მენ ტ ბ რუნ ვის 
გა მოკ ვ ლე ვა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის მთე ლი სის ტე მის მეშ ვე ო ბით. თუმ ცა, ზო გი ერ თი 
ტი პის ხარ ჯე ბის თ ვის რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად სა ი ჯა რო ქი რა, ცვე თა და ხელ ფა სე ბი, 
სის რუ ლის დად გე ნა შე საძ ლე ბე ლია ისე თი ანა ლი ზუ რი პრო ცე დუ რე ბით, რო გო რი ცაა 
„საკონტროლო გა მოთ ვ ლე ბი და შე და რე ბა“.

დას კ ვ ნა
ამ გ ვა რად, თუ კარ გად გა ი გეთ მი ზან მი მარ თუ ლი ტეს ტი რე ბის არ სი და მიზ ნე ბი, შეძ ლებთ, 
მი სი, რო გორც აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის ერ თ ერ თი მე თო დი კის შე ფა სე ბას – ეს მე თო
დი კა სრუ ლად მო ი ცავს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ასა ხუ ლი, ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი 
აქ ტი ვე ბის, ვალ დე ბუ ლე ბე ბის, შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის მუხ ლე ბის აუდი ტის მიზ ნებს.
1-ლი სა ვარ ჯი შოს ამოხ ს ნა  – სა რე მონ ტო და ტექ მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი 
l შემ ცი რე ბუ ლია აქ ტი ვი (მაგალითად, ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა). ე.ი. ხარ ჯი, თა ვი სი 

ბუ ნე ბით, კა პი ტა ლუ რი იყო და არა მიმ დი ნა რე;
l შემ ცი რე ბუ ლია სხვა ხარ ჯი (მაგალითად, დაზღ ვე ვის), მა გა ლი თად, იმი ტომ, რომ 

ბუ ღალ ტ რუ ლად არ აისა ხა იგი;
l გა დი დე ბუ ლია ვალ დე ბუ ლე ბა (მაგალითად, ტექ მომ სა ხუ რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 

სა მო მავ ლო მომ სა ხუ რე ბის ელე მენ ტ თან მი მარ თე ბით).
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მე-2 სა ვარ ჯი შოს ამოხ ს ნა – ქარ ხ ნის ხელ ფა სე ბი

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა

          
მთა ვა რი წიგ ნი

          
ხელ ფა სე ბი/ სა გა დამ ხ დე ლო უწყი სე ბი

         
ნა მუ შე ვა რი დრო ის აღ რიცხ ვის ბა რა თე ბი

l შე უ და რეთ სა გა დამ ხ დე ლო უწყი სებ ში ნაჩ ვე ნე ბი და ნა ხარ ჯე ბი მთა ვა რი წიგ ნის ან
გარიშ ს /ან გა რი შებს;

l შე ა მოწ მეთ მთა ვა რი წიგ ნის ან გა რი შის /ან გა რი შე ბის ნაშ თი/ გა მოთ ვ ლე ბი (ჯამები);
l სა დე ბე ტო გა ტა რე ბე ბი (ხელფასების, სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის, სოც დაზღ ვე ვის 

ან გა რი შე ბის) შე უ და რეთ სა გა დამ ხ დე ლო უწყი სე ბის ჯა მურ თან ხებს;
l შე ა მოწ მეთ (შერჩევითი ერ თობ ლი ო ბის თ ვის) სა გა დამ ხ დე ლო უწყი სე ბის გა მოთ ვ ლე ბი;
l სა გა დამ ხ დე ლო უწყი სებ ში ნაჩ ვე ნე ბი სა ა თობ რი ვი ანაზღა უ რე ბის გა ნაკ ვე თე ბი შე ა

მოწ მეთ თა ნამ შ რომ ლე ბის პი რად ჩა ნა წე რებ თან შე და რე ბის გზით;
l ნა მუ შე ვა რი სა ა თე ბის რა ო დე ნო ბა შე ა მოწ მეთ სა ა თობ რი ვი აღ რიცხ ვის ბა რა თე ბის 

მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბის გზით;
l შე ა მოწ მეთ ოპე რა ცი ის სან ქ ცი ო ნი რე ბის (დამტკიცების) არ სე ბო ბა.

თავ და პირ ვე ლი სტა ტი ის გა ნახ ლე ბუ ლი ვერ სია მო ამ ზა და 
აუდი ტი სა და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის მო დუ ლის  

სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა
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საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის რის კის  
ჰე ჯი რე ბის ტექ ნი კა

მო დუ ლი „ფინანსური მარ თ ვა“

ფი ნან სუ რი მარ თ ვის მო დუ ლის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს სას წავ ლო პროგ რა მის „ზ“ გან
ყო ფი ლე ბა ში (რისკების მარ თ ვა)  საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის რის კის მარ თ ვას თან 
და კავ ში რე ბით მი თი თე ბუ ლია შემ დე გი სა კითხე ბი, რომ ლის ცოდ ნაც მო ეთხო ვე ბათ  
კან დი და ტებს  ამ თე მას თან და კავ ში რე ბით:

ა) საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის რის კის მარ თ ვის ტრა დი ცი უ ლი და ძი რი თა დი მე თო დე ბის  
გან ხილ ვა და გა მო ყე ნე ბა, მათ შო რის: 

(i)  შე თა ნა დე ბა და პი რო ბე ბის ერ თ მა ნეთ თან და ახ ლო ე ბა; 

(ii)  აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მარ თ ვა; 

(iii) ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ფორ ვარ დულ გა ნაკ ვე თებ ზე. 

ბ) საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის წარ მო ე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის ძი რი თა დი ტი პე ბის გან
საზღ ვ რა, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბა საპ რო ცენ ტო (განაკვეთის) რის კის ჰე ჯი რე ბის
თ ვის და იმის ახ ს ნა, რო გორ გა მო ი ყე ნე ბა ისი ნი ჰე ჯი რე ბი სას.

(გამოცდაზე ამ თე მას თან და კავ ში რე ბით რიცხობ რი ვი კითხ ვე ბი არ შეგ ხ ვ დე ბათ).

საპ რო ცენ ტო (განაკვეთის) რის კის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი
კომ პა ნი ე ბი რის კის წი ნა შე მა შინ აღ მოჩ ნ დე ბი ან, რო დე საც მათ არ იცი ან, რა უნ და 
მოხ დეს მო მა ვალ ში. მა შა სა და მე, აშ კა რად ყო ველ თ ვის არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი რის კი, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ბევ რი კომ პა ნი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა და საქ მი ა ნო ბას თან. 
საპ რო ცენ ტო (განაკვეთის) რის კი იმ შემ თხ ვე ვა ში წარ მო ი შო ბა, რო დე საც კომ პა ნი ამ 
არ იცის: 

(i) რამ დე ნი პრო ცენ ტის გა დახ და შე იძ ლე ბა მო უ წი ოს  მას ნა სეს ხებ სახ ს რებ თან და
კავ ში რე ბით, რო მე ლიც უკ ვე აღე ბუ ლი აქვს ან რომ ლის აღე ბაც და გეგ მი ლი აქვს; 
ან 

(ii) რა მო ცუ ლო ბის პრო ცენ ტი შე იძ ლე ბა მი ი ღოს დე პო ზი ტებ თან და კავ ში რე ბით, რო
მე ლიც უკ ვე გან თავ სე ბუ ლი აქვს ბან კ ში ან რომ ლის გან თავ სე ბა საც გეგ მავს ბან კ ში. 

თუ კომ პა ნი ამ არ იცის, მო მა ვალ ში რამ დე ნი პრო ცენ ტი უნ და გა და ი ხა დოს ან მი ი
ღოს, ის ზუს ტად ვერ შეძ ლებს ფუ ლა დი ნა კა დე ბის პროგ ნო ზის გა მოთ ვ ლას; კომ პა ნია 
ნაკ ლე ბად იქ ნე ბა დარ წ მუ ნე ბუ ლი პრო ექ ტის შე ფა სე ბას თან მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბე ბის სის წო რე ში, ვი ნა ი დან საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ მა შე იძ ლე ბა შეც ვა ლოს 
კა პი ტა ლის სა შუ ა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბა და წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბის 
გა მოთ ვ ლე ბის შე დე გი.

ცხა დია ყო ველ თ ვის არ სე ბობს რის კი იმი სა, რომ თუ კომ პა ნი ამ ცვლა დი საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თი ა ნი სეს ხის აღე ბა გა დაწყ ვი ტა მა შინ, რო დე საც საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი 
და ბა ლი იყო, მა შინ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის გაზ რ და შე საძ ლოა მი უ ღე ბე ლი/ დამ
ღუპ ვე ლი იყოს კომ პა ნი ის თ ვის და შე საძ ლოა კომ პა ნი ის ლიკ ვი და ცი აც კი გახ დეს 
აუცი ლე ბე ლი.

ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ იმას, რომ საპ რო ცენ ტო (განაკვეთის) რის კის მარ თ ვის ძი რი თა დი 
მი ზა ნი (და ცხა დია სა ვა ლუ ტო რის კის მარ თ ვის მი ზა ნიც) არ არის იმის გა რან ტი რე ბა, 
რომ კომ პა ნია მი ი ღებს ყვე ლა ზე სა უ კე თე სო შე საძ ლო შე დეგს, რო გო რიც არის ყვე
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ლა ზე და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც მას ოდეს მე გა და უხ დი ა. ძი რი თა დი 
მი ზა ნი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ კომ პა ნი ა სა და მის საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის მას შ ტა ბი იმ გ ვა რად შე იზღუ დოს, რომ კომ პა ნი ამ შეძ ლოს და გეგ
მ ვა მა ღა ლი სან დო ო ბის პი რო ბებ ში. 

ტრა დი ცი უ ლი და ძი რი თა დი მიდ გო მე ბი 
შე თა ნა დე ბა და პი რო ბე ბის ერ თ მა ნეთ თან და ახ ლო ე ბა

რო დე საც კომ პა ნია სესხს იღებს ან ბან კ ში  ფულს გა ნა თავ სებს, მას ხში რად აქვს 
არ ჩე ვა ნის სა შუ ა ლე ბა პრო ცენ ტის ცვლად და ფიქ სი რე ბულ გა ნაკ ვე თებს  შო რის. 
ცვლად გა ნაკ ვე თებს ზოგ ჯერ  მცო ცავ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ საც უწო დე ბენ და, 
რო გორც წე სი, ისი ნი გა ნი საზღ ვ რე ბა სა ო რი ენ ტა ციო სა ბა ზი სო გა ნაკ ვე თის მი ხედ
ვით, რო გო რიც არის მა გა ლი თად LIBOR (ლონდონის ბან კ თა შო რი სი შე თა ვა ზე ბის 
გა ნაკ ვე თი). მა გა ლი თად, ცვლა დი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს 
ასე LIBOR + 3%.
თუ კომ პა ნი ის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მია ფიქ სი რე ბულ გა ნაკ ვე თი ა ნი სეს ხი, მა შინ არ წარ
მო ი შო ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ზრდას თან და კავ ში რე ბით რის კი: $2 მლნ სეს ხის 
წლი უ რი ღი რე ბუ ლე ბა, რო მელ საც გა აჩ ნია 5%  ფიქ სი რე ბუ ლი წლი უ რი საპ რო ცენ ტო  
გა ნაკ ვე თი, კომ პა ნი ის თ ვის იქ ნე ბა $100,000. მარ თა ლი ა, ფიქ სი რე ბულ საპ რო ცენ ტო
გა ნაკ ვე თი ა ნი სეს ხი კომ პა ნი ას და ი ცავს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ზრდის ნე გა ტი უ რი 
გავ ლე ნის გან, მაგ რამ სა მა გი ე როდ მას არ ექ ნე ბა იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ სარ გე
ბე ლი მი ი ღოს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბი დან. შე იძ ლე ბა კომ პა ნია მა ღა ლი 
საპ რო ცენ ტო და ნა ხარ ჯე ბის „მახეში გაბ მუ ლი“ აღ მოჩ ნ დეს მა შინ, რო დე საც საპ რო
ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ეცე მა და, მა შა სა და მე, და კარ გავს კონ კუ რენ ცი ულ უპი რა ტე სო ბას. 
ანა ლო გი უ რად, თუ კომ პა ნი ას ბან კ ში გა აჩ ნია ფიქ სი რე ბულ გა ნაკ ვე თი ა ნი დე პო ზი ტი, 
მა შინ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ზრდის შემ თხ ვე ვა ში მან შე იძ ლე ბა იმედ გაც რუ ე ბა 
გა ნი ცა დოს თა ვის შე მო სავ ლებ თან და კავ ში რე ბით.
პი რო ბე ბის ერ თ მა ნეთ თან და ახ ლო ე ბა

საპ რო ცენ ტო (განაკვეთის) რის კის მარ თ ვის ამ მარ ტი ვი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბის შემ
თხ ვე ვა ში სეს ხე ბი ან დე პო ზი ტე ბი უბ რა ლოდ და ი ყო ფა იმ გ ვა რად, რომ ზო გი ერ თი 
იქ ნე ბა ფიქ სი რე ბულ გა ნაკ ვე თი ა ნი და ზო გი ერ თი – ცვლად გა ნაკ ვე თი ა ნი. ნა სეს ხე ბის 
სახ ს რე ბის მა გა ლითს თუ ავი ღებთ, რო დე საც საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი იზ რ დე ბა, მხო
ლოდ ცვლად გა ნაკ ვე თი ა ნი სეს ხე ბის ღი რე ბუ ლე ბა გახ დე ბა უფ რო მე ტი და ეს ნაკ ლებ 
გავ ლე ნას იქო ნი ებს კომ პა ნი ა ზე იმას თან შე და რე ბით, თუ მთე ლი ნა სეს ხე ბი სახ ს რე ბი 
იქ ნე ბო და ცვლა დი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის მქო ნე. ანა ლო გი უ რად არის შე საძ ლე ბე
ლი დე პო ზი ტე ბის პი რო ბე ბის და ახ ლო ე ბაც. 
არა ნა ი რი კონ კ რე ტუ ლი თე ო რია არ არის ამას თან და კავ ში რე ბუ ლი. კომ პა ნია გა
ით ვა ლის წი ნებს იმას, რის სა შუ ა ლე ბაც ექ ნე ბა: შე ა ფა სებს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 
ცვლი ლე ბებს და თა ვის სეს ხებს ან დე პო ზი ტებს და ყოფს იმ გ ვა რად, რო გორც თვი თონ 
მი იჩ ნევს სა უ კე თე სოდ.
შე თა ნა დე ბა

შე თა ნა დე ბის მიდ გო მა მო ითხოვს, რომ კომ პა ნი ას აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ჰქონ
დეს ერ თი და იმა ვე სა ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით. რაც უფ რო ახ ლოს იქ ნე ბა ორი 
თან ხა, მით უკე თე სი ა. 
მა გა ლი თად, და ვუშ ვათ, რომ დე პო ზი ტის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი არის LIBOR + 
1%, სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – LIBOR + 4%. ამას თან, დე პო ზი ტი შე ად გენს 
$500,000ს და აღე ბუ ლი სეს ხი – $520,000ს. 
და ვუშ ვათ, რომ LIBOR ამ ჟა მად არის 3%. 
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ამ ჟა მად:

გა დახ დი ლი წლი უ რი პრო ცენ ტი = $520,000 x (3 + 4)/100 = $36,400;
მი ღე ბუ ლი წლი უ რი პრო ცენ ტი  = $500,000 x (3 + 1)/100 = $20,000;
წმინ და ღი რე ბუ ლე ბა = $16,400;
ახ ლა და ვუშ ვათ, რომ LIBOR გა ი ზარ და  2%ით – ანუ გახ და 5%.
პრო ცენ ტე ბის ახა ლი ოდე ნო ბა:
გა დახ დი ლი წლი უ რი პრო ცენ ტი  = $520,000 x (5 + 4)/100 = $46,800;
მი ღე ბუ ლი წლი უ რი პრო ცენ ტი  = $500,000 x (5 + 1)/100 = $30,000;
წმინ და ღი რე ბუ ლე ბა = $16,800.
რო გორც ვხე დავთ, გა დახ დი ლი პრო ცენ ტის ზრდა თით ქ მის ზუს ტად გა და ი ფა რე ბა მი ღე
ბუ ლი პრო ცენ ტის ზრდით. და მა ტე ბი თი $400 და კავ ში რე ბუ ლია სეს ხი სა და დე პო ზი ტის 
პი რო ბე ბის შე უ თავ სებ ლო ბას თან – $20,000 დე პო ზი ტი x LIBORის ზრდა 2%ით = 
$20,000 x 2/100 = $400.
აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მარ თ ვა

ეს მიდ გო მა და კავ ში რე ბუ ლია იმ პე რი ო დებ თან ან ვა დებ თან, რო მე ლიც გა აჩ ნია სეს
ხებს (ვალდებულებებს) და დე პო ზი ტებს (აქტივებს). ამ შემ თხ ვე ვა ში პრობ ლე მე ბი არ 
შე მო ი ფარ გ ლე ბა მხო ლოდ ცვლად საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით, 
ვი ნა ი დან კომ პა ნი ას შე იძ ლე ბა სირ თუ ლე ე ბი შე ექ მ ნას იმის გა მოც, თუ ფიქ სი რე ბულ 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ა ნი თან ხე ბი ან შე მო სავ ლე ბი სხვა დას ხ ვა დროს იფა რე ბა. 
მა გა ლი თად, და ვუშ ვათ, რომ კომ პა ნი ამ ახა ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის შე სა ძე ნად აიღო 
10წლიანი იპო თე კუ რი სეს ხი წლი უ რი 6% ფიქ სი რე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 
პი რო ბებ ში. შემ დეგ კომ პა ნი ამ  ეს შე ნო ბა გას ცა 5წლიანი იჯა რით, რომ ლის შე მო
სავ ლი ა ნო ბა შე ად გენს წლი ურ 8%ს. ყვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა 5 წლის გან მავ ლო
ბა ში,  მაგ რამ შემ დეგ კომ პა ნი ას მო უ წევს ახა ლი სა ი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბა. 
თუ სა ი ჯა რო შე მო სავ ლი ა ნო ბა და ე ცე მა წლი უ რი 5%ით, კომ პა ნია და იწყებს ფუ ლის 
და კარ გ ვას. 
უფ რო ბრძნუ ლი იქ ნე ბო და, თუ კომ პა ნია სეს ხის პე რი ოდს შე უ სა ბა მებ და იჯა რის პე
რი ოდს, რა თა მას სარ გე ბე ლი მი ე ღო და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი დან, თუ საპ
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი შემ ცირ დე ბო და. 

ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ფორ ვარ დულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე
 ამ გ ვა რი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი კომ პა ნი ას ეფექ ტურ სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს იმის თ ვის, რომ 
მან სეს ხი აიღოს ან ბან კ ში დე პო ზი ტი გა ნა თავ სოს ისე, თით ქოს შე ა თან ხ მა გა ნაკ ვე
თი, რო მელ საც გა მო ი ყე ნებს გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში. მა გა ლი თად, ეს 
პე რი ო დი შე იძ ლე ბა და იწყოს სამ თვე ში და გაგ რ ძელ დეს ამის შემ დეგ 9 თვე. ამ გ ვარ 
ხელ შეკ რუ ლე ბას ფორ ვარ დულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე უწო დე ბენ 3 – 12 ხელ შეკ
რუ ლე ბას, ვი ნა ი დან ის იწყე ბა 3 თვე ში და დას რულ დე ბა 12 თვის შემ დეგ. მი აქ ცი ეთ 
ყუ რადღე ბა, რომ ვა დის ორი ვე ნა წი ლის გან საზღ ვ რა იწყე ბა მიმ დი ნა რე დრო ი დან. 
სეს ხე ბი ან დე პო ზი ტე ბი შე იძ ლე ბა ერთ სა ფი ნან სო და წე სე ბუ ლე ბა ში არ სე ბობ დეს, ხო ლო 
ფორ ვარ დუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ხელ შეკ რუ ლე ბა შე იძ ლე ბა სრუ ლი ად სხვა სა
ფი ნან სო და წე სე ბუ ლე ბას თან იყოს და დე ბუ ლი, მაგ რამ წმინ და შე დეგ მა კომ პა ნია უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს მიზ ნობ რი ვი ფიქ სი რე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით. ეს მი იღ წე ვა თან ხე ბის 
კომ პენ სა ცი ის მე ქა ნიზ მის ხარ ჯ ზე, რო მელ საც კომ პა ნია გა და იხ დის ან მი ი ღებს (იმისდა 
მი ხედ ვით, რო გორ შე იც ვ ლე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი) სა ფი ნან სო და წე სე ბუ ლე ბი დან, 
სა დაც გა ფორ მე ბუ ლი აქვს ხელ შეკ რუ ლე ბა ფორ ვარ დულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე. 
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მა გა ლი თი:

კომ პა ნია Neroს ფუ ლა დი ნა კა დე ბის პროგ ნო ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ მას 4 თვე ში $2 
მლნ სეს ხის აღე ბა მო უ წევს გუდ ფი ლის ბან კი დან, სამ თ ვი ა ნი პე რი ო დით. კომ პა ნი ას 
აში ნებს ის ფაქ ტი, რომ იმ დროს, რო დე საც სესხს აიღებს, საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი 
გა იზ რ დე ბა. მიმ დი ნა რე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი არის 5% და კომ პა ნი ას ამ გა ნაკ ვეთს 
სთა ვა ზობს ჰელ ფი ბან კი მოთხოვ ნილ ფორ ვარ დულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ხელ
შეკ რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. 
მო გეთხო ვე ბათ: 

1) რა სა ხის ფორ ვარ დუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ხელ შეკ რუ ლე ბა ესა ჭი რო ე ბა 
Neroს? 

2) რამ დე ნი იქ ნე ბა კომ პა ნი ის ფუ ლა დი ნა კა დე ბი, თუ  საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი  6.5%
მდე გა ი ზარ და იმ დრო ის თ ვის, რო დე საც კომ პა ნია სესხს აიღებს? 

3) რამ დე ნი იქ ნე ბა კომ პა ნი ის ფუ ლა დი ნა კა დე ბი, თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 4%
მდე და ე ცე მა იმ დრო ის თ ვის,  რო დე საც კომ პა ნია სესხს აიღებს? 

ამოხ ს ნა:

(i)  კომ პა ნი ას ესა ჭი რო ე ბა 47 ხელ შეკ რუ ლე ბა ფორ ვარ დულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ
ვეთ ზე, 5%იანი.

(ii)  თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი გა ი ზარ და 6.5%მდე:

Neroს მიერ გადახდილი სესხის პროცენტი გუდფილის ბანკისთვის = 
$2 მლნ x 6.5/100 x 3/12 = (32,500)

Neroსთვის ჰელფი ბანკის მიერ გადახდილი თანხა ფორვარდული 
საპროცენტო განაკვეთის ხელშეკრულების მიხედვით  = $2მლნ x (6.5 
– 5)/100 x 3/12 = 

 
7,500

სესხის წმინდა ღირებულება Neroსთვის                                        (25,000)

(iii) თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი და ე ცა 4%მდე:

Neroს მიერ გადახდილი სესხის პროცენტი გუდფილის ბანკისთვის  = 
$2მ ლნ x 4/100 x 3/12 = (20,000)

Neroს მიერ ჰელფი ბანკისთვის გადახდილი თანხა ფორვარდული 
საპროცენტო განაკვეთის ხელშეკრულების მიხედვით = $2მ ლნ x (4 – 
5)/100 x 3/12 =

 
5,000

სესხის წმინდა ღირებულება Neroსთვის                                        (25,000)

შე ნიშ ვ ნა:
ა) ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში Neroსთვის სეს ხის ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი არის 

5%, ხო ლო ფორ ვარ დუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად 
შე თან ხ მე ბუ ლი გა ნაკ ვე თი შე ად გენს:  

 $2მლნ x 5/100 x 3/12 = $25,000. 



37

ბ) (iii) ნა წილ ში, რო დე საც საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი და ე ცა, Neroს  უდა ვოდ მო
ე სურ ვე ბო და, რომ მას და დე ბუ ლი არ ჰქო ნო და ხელ შეკ რუ ლე ბა ფორ ვარ დულ 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე, რა თა ჰელ ფი ბან კის თ ვის გა და სახ დე ლი არ ჰქო ნო და 
$5,000. თუმ ცა, ფორ ვარ დუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ზა ნი 
ის არის, რომ კომ პა ნია გა ურ კ ვევ ლო ბა ში არ ჩა ვარ დეს და არა ის, რომ  Nero 
უზ რუნ ველ ყოს სეს ხის მაქ სი მა ლუ რად და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბით. მა შა სა და მე, მან 
ჰელ ფი ბანკს უნ და გა და უ ხა დოს $5,000. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის წარ მო ე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი 
ამ სტა ტი ა ში ჩვენ გან ვი ხი ლავთ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის შემ დე გი სა ხის წარ მო ე ბულ 
ინ ს ტ რუ მენ ტებს:
(i) საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი; 
(ii) საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ოფ ცი ო ნე ბი; 
(iii) საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის კე პე ბი, ფლო რე ბი და ქო ლა რე ბი; 
(iv) საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის სვო პე ბი.

ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე 
ფი უ ჩერ სულ ხელ შეკ რუ ლე ბებს ფიქ სი რე ბუ ლი მო ცუ ლო ბა და ვა და აქვს. ამ გ ვა რი 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი მის მფლო ბელს უფ ლე ბას აძ ლევს, პრო ცენ ტი მი ი ღონ დად გე ნი ლი 
გა ნაკ ვე თით, ან ვალ დე ბუ ლე ბა გა და ი ხა დონ დად გე ნი ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით. 
ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ყიდ ვის შე დე გად წარ მო ი შო ბა სეს ხის აღე ბის ვალ
დე ბუ ლე ბა და პრო ცენ ტის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა. 
ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ყიდ ვის  შე დე გად წარ მო ი შო ბა ბან კ ში ფუ ლის შე ტა ნის 
ვალ დე ბუ ლე ბა და პრო ცენ ტის მი ღე ბის უფ ლე ბა. 
კომ პა ნი ას საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ყიდ ვა და გა ყიდ
ვა შე უძ ლია სა ფონ დო ბირ ჟა ზე, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ევ რო პის  სა ერ თა შო რი სო 
ფი უ ჩერ სე ბის ბირ ჟა. 
ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფა სი და მო კი დე ბუ ლია დო მი ნი რე ბულ საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვეთ ზე და გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს იმის გაც ნო ბი ე რე ბას, რომ რო დე საც 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი იზ რ დე ბა, ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სა ბაზ რო ფა სი 
ეცე მა. 
ახ ლა კარ გად გა ვი აზ როთ ეს ნათ ქ ვა მი: და ვუშ ვათ, რომ კონ კ რე ტუ ლი ფი უ ჩერ სუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა მსეს ხე ბელ სა და გამ სეს ხე ბელს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, გა და ი ხა დონ ან 
მი ი ღონ პრო ცენ ტე ბი 5%ის გა ნაკ ვე თით, რო მე ლიც წარ მო ად გენს მიმ დი ნა რე სა ბაზ რო 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს. ახ ლა და ვუშ ვათ, რომ სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი 
იზ რ დე ბა 6%მდე. 5%იანი ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა ნაკ ლე ბად მიმ ზიდ ვე ლი 
გახ დე ბა სა ყიდ ლად, ვი ნა ი დან დე პო ზი ტო რებს შე უძ ლი ათ 6%ის მი ღე ბა სა ბაზ რო 
გა ნაკ ვე თის მი ხედ ვით, მაგ რამ ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ხედ ვით – მხო ლოდ 
5%ს მი ი ღე ბენ. ამ შემ თხ ვე ვა ში ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფა სი უნ და და ე ცეს.
ანა ლო გი უ რად, მსეს ხებ ლებს ახ ლა უწევთ 6%ის გა დახ და, მაგ რამ თუ ისი ნი ფი უ ჩერ
სულ ხელ შეკ რუ ლე ბებს გა ყი დი ან, მა შინ მათ გა და სახ დე ლი ექ ნე ბათ მხო ლოდ 5%. 
ამ გ ვა რად, ბა ზარ ზე იქ ნე ბა ბევ რი გამ ყიდ ვე ლი და ეს სი ტუ ა ცია შე ამ ცი რებს გა სა ყიდ 
ფასს მა ნამ დე, სა ნამ არ მი იღ წე ვა მყიდ ვე ლი სა და გამ ყიდ ვე ლის და ბა ლან სე ბუ ლი ფა სი. 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ზრდა იწ ვევს ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფა სე ბის 
შემ ცი რე ბას. 
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საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა იწ ვევს ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფა
სე ბის გაზ რ დას.
პრაქ ტი კა ში, ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფა სის ცვა ლე ბა დო ბა ზუს ტად არ არის შე
სა ბა მი სო ბა ში საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ცვა ლე ბა დო ბას თან, მა შა სა და მე, ამ მე ქა ნიზმს  
გარ კ ვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი ახა სი ა თებს. ამას უწო დე ბენ ბა ზი სურ (საბაზისო) რისკს. 
მიდ გო მა, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის მი მართ საპ რო ცენ
ტო გა ნაკ ვე თე ბის ჰე ჯი რე ბის მიზ ნით, და მო კი დე ბუ ლია ორ პა რა ლე ლურ ოპე რა ცი ა ზე. 

სეს ხი/ დე პო ზი ტი სა ბაზ რო გა ნაკ ვე თე ბით
ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ყიდ ვა და გა ყიდ ვა იმ გ ვა რად, რომ ფი უ ჩერ სულ ხელ
შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ მა მო გე ბამ ან ზა რალ მა აანაზღა უ როს პრო ცენ ტის 
გა დახ დას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზა რა ლი ან შე მო სუ ლო ბა. 
ამ გ ვა რად, სეს ხის აღე ბა ან დე პო ზიტ ზე ფუ ლის შე ნახ ვა და ცუ ლია შემ დეგ ნა ი რად: 
ბან კ ში ფუ ლის გან თავ სე ბა და პრო ცენ ტის მი ღე ბა  
დე პო ზი ტო რებს ეში ნი ათ, რომ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი და ე ცე მა და შემ ცირ დე ბა 
მა თი შე მო სა ვა ლი. 
თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ეცე მა, ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფა სე ბი იზ რ დე ბა, 
მა შა სა და მე, ახ ლა ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი უნ და ვი ყი დოთ (შედარებით და
ბალ ფა სად) და გავ ყი დოთ მოგ ვი ა ნე ბით (შედარებით მა ღალ ფა სად). ფი უ ჩერ სულ 
ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ მი ღე ბუ ლი 
და ბა ლი პრო ცენ ტის გა და სა ფა რად / კომ პენ სა ცი ის თ ვის. 
ცხა დი ა, თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი იზ რ დე ბა, დე პო ზი ტი დან უფ რო მეტ ფულს მი
ვი ღებთ, მაგ რამ ზა რალს მი ვი ღებთ ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან (ყიდვა შე და
რე ბით მა ღალ ფა სად და შემ დეგ გა ყიდ ვა უფ რო და ბალ ფა სად). 
რო გორც ფორ ვარ დუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
ამ შემ თხ ვე ვა შიც მი ზა ნი სა უ კე თე სო შე საძ ლო შე დე გის მი ღე ბა კი არ არის, არა მედ 
ისე თი შე დე გის მი ღე ბა, რომ ლის დრო საც მი ღე ბულ პრო ცენტს პლუს ფი უ ჩერ სულ 
ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო გე ბა ან ზა რა ლი სტა ბი ლუ რი ა. 

სეს ხის აღე ბა და პრო ცენ ტის გა დახ და 
მსეს ხე ბელს ეში ნი ა, რომ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი გა იზ რ დე ბა და გა იზ რ დე ბა მი სი 
ხარ ჯიც. 
თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი იზ რ დე ბა, ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფა სე ბი და ე
ცე მა, მა შა სა და მე, ახ ლა უნ და გავ ყი დოთ ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი (შედარებით 
მა ღალ ფა სად) და ვი ყი დოთ მოგ ვი ა ნე ბით (შედარებით და ბალ ფა სად). ფი უ ჩერ სულ 
ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა შეგ ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ მი ღე
ბუ ლი და ბა ლი პრო ცენ ტის გა და სა ფა რად / კომ პენ სა ცი ის თ ვის.
კან დი და ტებს ხში რად კარ გად არ ეს მით, რო გორ შე იძ ლე ბა რა ღა ცის გა ყიდ ვა მა ნამ
დე, სა ნამ მას იყი დით. მარ ტი ვად და ი მახ სოვ რეთ, რომ თქვენ არ გი წევთ ხელ შეკ
რუ ლე ბის გა და ცე მა მა შინ, რო დე საც ყი დით მას: ეს ის ხელ შეკ რუ ლე ბა ა, რო მე ლიც 
მო მა ვალ ში უნ და შეს რულ დეს და ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია მი სი 
ყიდ ვით მო მა ვალ ში.
ცხა დი ა, თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ეცე მა, სეს ხის ღი რე ბუ ლე ბა უფ რო ნაკ ლე ბი იქ
ნე ბა, მაგ რამ  კომ პა ნია ზა რალს მი ი ღებს ფი უ ჩერ სულ ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე
ბით (გაიყიდება შე და რე ბით და ბალ ფა სად და შემ დეგ იყი დით უფ რო მა ღალ ფა სად). 
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ანა ლო გი უ რად, ამ შემ თხ ვე ვა შიც მი ზა ნი მთლი ა ნი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის სტა ბი ლუ რო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა ა. 
დას კ ვ ნა  
ახ ლა შე ვა ჯა მოთ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით საპ რო
ცენ ტო რის კის ჰე ჯი რე ბის წე სი: 
დე პო ზიტის თ ვის: იყი დე ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, შემ დეგ გა ყი დე.
სეს ხე ბის თ ვის: გა ყი დე ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, შემ დეგ იყი დე. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ოფ ცი ო ნე ბი  
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ოფ ცი ო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი კომ პა ნი ას სა შუ ა ლე ბას აძ
ლევს, თა ვი და იც ვას საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის არა ხელ საყ რე ლი ცვა ლე ბა დო ბის გან, 
რად გან კომ პა ნი ას სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა, სარ გე ბე ლი მი ი ღოს  საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე
ბის ხელ საყ რე ლი ცვლი ლე ბე ბი დან.  საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ოფ ცი ო ნებს სხვა ნა ი რად 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის გა რან ტი ებ საც უწო დე ბენ. 
ოფ ცი ო ნე ბი ჰგავს სა დაზღ ვე ვო პო ლი სებს: 
თქვენ იხ დით პრე მი ას თა ვის და სა ცა ვად. გა დახ დი ლი პრე მია დაბ რუ ნე ბას არ ექ ვემ
დე ბა რე ბა, იმის მი უ ხე და ვად, თქვენ გა მო ი ყე ნებთ თუ არა დაც ვას. 
თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი არა ხელ საყ რე ლი მი მარ თუ ლე ბით იც ვ ლე ბა, თქვენ შე
გიძ ლი ათ გა მო ი ყე ნოთ დაზღ ვე ვა.
თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ხელ საყ რე ლი მი მარ თუ ლე ბით მოძ რა ობს, თქვენ უგუ
ლე ბელ ყოფთ დაზღ ვე ვას. 
ოფ ცი ო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ფი უ ჩერ სულ ხელ
შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით და ამ გ ვა რი ოფ ცი ო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბა მის მფლო
ბელს  უფ ლე ბას ანი ჭებს (და არა ვალ დე ბუ ლე ბას), იყი დოს ან გა ყი დოს ფი უ ჩერ სუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი შე თან ხ მე ბულ ფა სად, შე თან ხ მე ბუ ლი თა რი ღის თ ვის. 

ოფ ცი ო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა სეს ხის აღე ბი სას 
რო გორც უკ ვე გან ვ მარ ტეთ, მარ ტი ვი ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბი
სას, კომ პა ნია ფი უ ჩერ სულ ხელ შეკ რუ ლე ბებს გა ყი დის ახ ლა და იყი დის მოგ ვი ა ნე ბით. 
ოფ ცი ო ნე ბის გა მო ყე ნე ბის დროს მსეს ხე ბე ლი იღებს ოფ ცი ონს, ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ
რუ ლე ბე ბი გა ყი დოს დღე ვან დე ლი ფა სით (ან რა ი მე შე თან ხ მე ბულ ფა სად). და ვუშ ვათ, 
რომ ფა სი არის 95. გა ყიდ ვის ოფ ცი ონს უწო დე ბენ ფუ თოფ ცი ონს (წარმოიდგინეთ, 
რომ რა ღაც გა გაქვთ გა სა ყი დად).
თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი იზ რ დე ბა, ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფა სი და ე ცე მა, 
ვთქვათ 93მდე. ამ გ ვა რად, მსეს ხე ბე ლი  ხელ შეკ რუ ლე ბას იყი დის 93ად და შემ დეგ 
გა დაწყ ვეტს, რომ აღას რუ ლებს ოფ ცი ონს თა ვი სი უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბით – გა ყი დოს 
95ად. ოფ ცი ო ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა გა მო ი ყე ნე ბა და მა ტე ბი თი პრო
ცენ ტის კომ პენ სი რე ბის თ ვის, რო მე ლიც გა და სახ დე ლი ექ ნე ბა კომ პა ნი ას.
თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ეცე მა, ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფა სი გა იზ რ დე
ბა, ვთქვათ 97მდე. აშ კა რა ა, რომ მსეს ხე ბე ლი არ იყი დის მას 97ად, არა მედ შემ დეგ 
აღას რუ ლებს 95ად გა ყიდ ვის ოფ ცი ონს. ასე, რომ ოფ ცი ო ნი ფი უ ჩერ სულ ხელ შეკ-
რუ ლე ბა ზე უარის თქმის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და კომ პა ნია მარ ტი ვად  მი ი ღებს 
სარ გე ბელს და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი დან. 
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ოფ ცი ო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა დე პო ზი ტებ თან და კავ ში რე ბით 
რო გორც უკ ვეთ გან ვ მარ ტეთ, მარ ტი ვი ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე
ბი სას, კომ პა ნი ამ ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი  უნ და გა ყი დოს ახ ლა და იყი დოს 
მოგ ვი ა ნე ბით.
ოფ ცი ო ნე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში ინ ვეს ტო რი იღებს ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ
ლე ბე ბის ყიდ ვის ოფ ცი ონს დღე ვან დე ლი ფა სით (ან რა ი მე შე თან ხ მე ბუ ლი ფა სით). 
და ვუშ ვათ, რომ  ეს ფა სი არის 95. ყიდ ვის ოფ ცი ონს უწო დე ბენ ქოლ ოფ ცი ონს. 
თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ეცე მა, ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ფა სი გა იზ რ დე ბა, 
ვთქვათ, 97მდე. ამ გ ვა რად, ინ ვეს ტო რი ხელ შეკ რუ ლე ბას გა ყი დის 97ად და შემ დეგ 
აღას რუ ლებს 95ად ყიდ ვის ოფ ცი ონს. ოფ ცი ონ თან და კავ ში რე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბის 
გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია მი ღე ბუ ლი და ბა ლი პრო ცენ ტე ბის გა და სა ფა რად / კომ პენ
სი რე ბის თ ვის. 
თუ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი იზ რ დე ბა, ფი უ ჩერ სუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფა სი და ე ცე მა, 
ვთქვათ 93მდე. აშ კა რა ა, რომ ინ ვეს ტო რი არ გა ყი დის ფი უ ჩერ სულ ხელ შეკ რუ ლე ბას 
93ად და ოფ ცი ონს აღას რუ ლებს 95ად გა ყიდ ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბით. ოფ ცი ო ნი 
ფი უ ჩერ სულ  ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე უარის თქმის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და ინ ვეს ტო
რი იღებს და მა ტე ბით შე მო სა ვალს უფ რო მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ხარ ჯ ზე. 
ამ გ ვა რად, ოფ ცი ო ნე ბი მსეს ხე ბელს და გამ სეს ხე ბელს უქ მ ნის გა რან ტი ას, მი ი ღოს მი ნი
მა ლუ რი შე მო სა ვა ლი ან გას წი ოს მაქ სი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი, მაგ რამ იმავ დ რო უ ლად 
შე ნარ ჩუნ დე ბა მა ღა ლი შე მო სავ ლის მი ღე ბის ან და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბის გა წე ვის შე
საძ ლებ ლო ბა. ეს შე ღა ვა თე ბი მოკ ლედ ასე შე იძ ლე ბა გა მოვ ხა ტოთ: „რასაც მე ვი გებ, 
შენ კარ გავ“ და უნ და გა და ი ხა დო, ხო ლო არა დაბ რუ ნე ბა დი პრე მია წი ნას წარ არის 
გა და სახ დე ლი იმის თ ვის, რომ ოფ ცი ო ნე ბი შე ვი ძი ნოთ. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის კე პე ბი, ფლო რე ბი და ქო ლა რე ბი. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის კე პი: 
კე პი გუ ლის ხ მობს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ოფ ცი ო ნე ბის გა მო ყე ნე ბას მაქ სი მა ლუ რი 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის და სა წე სებ ლად მსეს ხებ ლე ბის თ ვის. თუ ფაქ ტობ რი ვი საპ რო
ცენ ტო გა ნაკ ვე თი უფ რო და ბა ლი ა, შე საძ ლე ბე ლია ოფ ცი ო ნის გა უქ მე ბა /უ ა რის თქმა. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ფლო რე ბი: 
ფლო რი გუ ლის ხ მობს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ოფ ცი ო ნე ბის გა მო ყე ნე ბას ინ ვეს ტო რე
ბის თ ვის მი ნი მა ლუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის და სა წე სებ ლად. თუ ფაქ ტობ რი ვი საპ რო
ცენ ტო გა ნაკ ვე თი უფ რო მა ღა ლი ა, ინ ვეს ტო რი გა ა უქ მებ ს /უ გუ ლე ბელ ყოფს ოფ ცი ონს. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ქო ლა რი: 
ქო ლა რი გუ ლის ხ მობს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ოფ ცი ო ნე ბის გა მო ყე ნე ბას გა დახ
დი ლი ან მი ღე ბუ ლი პრო ცენ ტე ბის შე საზღუ დად წი ნას წარ დად გე ნი ლი დია პა ზო ნის 
ფარ გ ლებ ში. მსეს ხე ბე ლი იყი დის კეპს და გა ყი დის ფლორს და, ამ გ ვა რად, კე პის 
ყიდ ვის და ნა ხარ ჯი გა და ი ფა რე ბა ფლო რის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი პრე მი ით. დე პო ზი-
ტო რი  იყი დის ფლორს და გა ყი დის კეპს.
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საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის სვო პე ბი 
სვო პის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე კომ პა ნი ას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, 
გა და სახ დე ლი პრო ცენ ტე ბი შე თან ხ მე ბუ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში გა დაც ვა ლოს შე
თან ხ მე ბულ პი რო ბით თან ხა ზე. სვო პის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის არა ხელ საყ რე ლი ცვლი ლე ბის ჰე ჯი რე ბის თ ვის ან სა სურ
ვე ლი ბა ლან სის მი საღ წე ვად ფიქ სი რე ბუ ლი და ცვლა დი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 
მქო ნე სა ვა ლო ვალ დე ბუ ლე ბებს შო რის. 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის სვო პე ბი ხელ შეკ რუ ლე ბის ორი ვე მხა რეს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, 
სარ გე ბე ლი მი ი ღონ საპ რო ცენ ტო გა დახ დე ბის გაც ვ ლით – სეს ხებ ზე მო ი პო ვონ იმა ზე 
უფ რო ხელ საყ რე ლი გა ნაკ ვე თე ბი, ვიდ რე ბან კი სთა ვა ზობს. 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის სვო პის ხელ შეკ რუ ლე ბებს დე ბენ ფი ნან სუ რი სა შუ ა მავ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რო გო რიც არის ბან კი. ასე, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რე ე ბი შე იძ ლე
ბა ვე რას დ როს შეხ ვ დ ნენ ერ თ მა ნეთს. თუმ ცა თავ და პირ ვე ლი პრო ცენ ტე ბის გა დახ დის 
ვალ დე ბუ ლე ბა ისევ თავ და პირ ვე ლი მსეს ხებ ლის  შე სას რუ ლე ბე ლი იქ ნე ბა იმ შემ თხ
ვე ვა ში, თუ მე ო რე მხა რე ვალ დე ბუ ლე ბას ვერ შე ას რუ ლებს. თუმ ცა, კონ ტ რა ჰენ ტ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ამ გ ვა რი რის კი შემ ცირ დე ბა ან აღ მო იფხ ვ რე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
სა ფი ნან სო და წე სე ბუ ლე ბა და დებს სვო პის ხელ შეკ რუ ლე ბას. 
ყვე ლა ზე ტი პუ რი სვო პის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს ფიქ სი რე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო 
გა დახ დე ბის ნა კა დის გაც ვ ლას ცვლა დი საპ რო ცენ ტო გა დახ დე ბის ნა კად ზე, რო დე საც 
პი რო ბი თი ძი რი თან ხა არ იც ვ ლე ბა და პი რი ქით. ამ გ ვარ ხელ შეკ რუ ლე ბას უწო დე ბენ 
მარ ტივ საპ რო ცენ ტო სვოპს.
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის სვო პე ბი კომ პა ნი ას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, იმა ზე უფ რო ხან
გ რ ძ ლი ვი პე რი ო დით გა ნა ხორ ცი ე ლოს ჰე ჯი რე ბა, ვიდ რე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 
წარ მო ე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი, მაგ რამ კომ პა ნი ას სა შუ ა ლე ბას 
არ აძ ლევს, სარ გე ბე ლი მი ი ღოს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ხელ საყ რე ლი ცვა ლე ბა
დო ბი დან.
სვო პის მე ო რე ფორ მაა სა ვა ლუ ტო სვო პი, რო მე ლიც ასე ვე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 
სვო პი ა. სა ვა ლუ ტო სვო პე ბი გა მო ი ყე ნე ბა სხვა დას ხ ვა ვა ლუ ტა ში გა მო სა ხუ ლი ტო ლი მო
ცუ ლო ბის სეს ხე ბის ანუ პრო ცენ ტის გა დახ დე ბი სა და ძი რი თა დი (ძირი) თან ხის გა დახ დე ბის 
გა საც ვ ლე ლად, შე თან ხ მე ბუ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში. მა თი გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა 
სხვა ვა ლუ ტა ში გა და ან გა რი შე ბის რის კის აღ მო საფხ ვ რე ლად, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ
ლია უცხო ურ ვა ლუ ტა ში აღე ბულ სეს ხებ თან. ამის მა გა ლი თია სვო პის ხელ შეკ რუ ლე ბა, 
რომ ლის მეშ ვე ო ბით დო ლა რებ ში აღე ბუ ლი ფიქ სი რე ბულ გა ნაკ ვე თი ა ნი სეს ხი იც ვ ლე ბა 
ფიქ სი რე ბულ გა ნაკ ვე თი ან სეს ხ ზე, რო მე ლიც გა მო სა ხუ ლია ევ რო ში.

სტა ტია მო ამ ზა და  ფი ნან სუ რი მარ თ ვის მო დუ ლის  
სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ეკო ნო მი კურ ან გა რიშ ში ინ ფ ლა ცი ი სა  
და ვარ დ ნის ში ში აისა ხე ბა

ACCAსა და IMAს ეკო ნო მი კუ რი მდგო
მა რე ო ბის უახ ლე სი კვლე ვა ხაზს უს ვამს 
არას ტა ბი ლურ ბიზ ნეს გა რე მოს.

ACCA და IMA®ს  გლო ბა ლუ რი ეკო ნო
მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის კვლე ვის (GECS) 
უახ ლე სი გა მო ცე მის თა ნახ მად, ბიზ ნე
სე ბის თით ქ მის სა მი მე ოთხე დი ებ რ ძ ვის 
გაზ რ დილ ხარ ჯებს, ხო ლო მი ნი მუმ ერ თი 
მე სა მე დი ღე ლავს შემ ცი რე ბუ ლი შე მო სავ
ლე ბის გა მო. რეს პონ დენ ტ თა ანა ლო გი უ რი 
რა ო დე ნო ბა (1/3) ასა ხე ლებს სა ვა ლუ ტო 
კურ სის ცვა ლე ბა დო ბა სა და რე ცე სი ის 
ნიშ ნებს.

ორ მა გან ვი თა რე ბამ  კი დევ უფ რო ხა ზი გა
უს ვა კო მერ ცი უ ლი გა რე მოს არას ტა ბი ლურ 
ბუ ნე ბას. პირ ველ რიგ ში, გა ი ზარ და იმ 
რეს პონ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც 
აცხა დე ბენ, რომ „დროული გა დახ დე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის პრობ ლე მა“ შე ექ მ ნათ, 
რაც უმაღ ლეს დო ნემ დე გა ი ზარ და ბო ლო 
ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში. ეს შე იძ ლე ბა 
იყოს პირ ვე ლი ნი შა ნი იმი სა, რომ იზ რ დე
ბა იმ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რიცხ ვი, რომ ლე ბიც 
გა ნიც დი ან ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მოძ რა ო ბის 
სირ თუ ლე ებს. ამავ დ რო უ ლად, შე სამ ჩ ნე
ვად გა ი ზარ და იმ რეს პონ დენ ტ თა რიცხ ვი, 
რომ ლე ბიც აფიქ სი რე ბენ „ფინანსირებაზე 
წვდო მის პრობ ლე მებს“. 40 წლის გან
მავ ლო ბა ში მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
ყვე ლა ზე აგ რე სი უ ლი გამ კაც რე ბა, სა ვა
რა უ დოდ, კორ პო რა ტი ულ ლიკ ვი დო ბას 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ა ზა რა ლებს.

მო ნა ცე მე ბი ასე ვე აჩ ვე ნებს და ბალ ნდო
ბას ეკო ნო მი კუ რი პერ ს პექ ტი ვის მი მართ, 
რო მე ლიც რჩე ბა გა სუ ლი ათ წ ლე უ ლის 
მე დი ა ნურ მაჩ ვე ნე ბელ ზე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
დაბ ლა. რაც შე ე ხე ბა და ნარ ჩენ სამ ინ
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დი კა ტორს, რომ ლე ბიც უფ რო მჭიდ როდ 
არის და კავ ში რე ბუ ლი ეკო ნო მი კურ აქ ტი
ვო ბას თან  ახა ლი შეკ ვე თე ბი, კა პი ტა ლუ
რი და ნა ხარ ჯე ბი და და საქ მე ბა  ყვე ლა 
მი მარ თუ ლე ბით გა უ ა რე სე ბა შე იმ ჩ ნე ვა. 
მთლი ა ნო ბა ში, მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე ე სა ბა
მე ბა გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
შე ნე ლე ბას წლის დარ ჩე ნი ლი პე რი ო დის 
გან მავ ლო ბა ში, ინ ფ ლა ცი უ რი ზე წო ლის 
ზრდას თან ერ თად.

ACCA-ს უნა რე ბის,  
სექ ტო რე ბი სა და ტექ ნო ლო-
გი ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის  
ჯე ი მი ლი ო ნის გან ცხა დე ბით: 

„ჩვენ მი ერ უახ ლე სი გლო ბა-
ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე-
ბის კვლე ვა მი უ თი თებს გლო-
ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში არ სე ბულ 
აშ კა რა გა მოწ ვე ვებ ზე, რაც 
ასა ხავს უკ რა ი ნა ში რუ სე თის 
შეჭ რის შემ დ გომ ეკო ნო მი კურ 
ეფექ ტ სა და მის შე დე გად რიგ 
იურის დიქ ცი ებ ში მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კის გამ კაც რე ბა სა და 
ცხოვ რე ბის ხარ ჯე ბის კრი ზისს. 

ერ თ -ერ თი მთა ვა რი რის კი 
უახ ლო ეს პე რი ოდ ში იქ ნე ბა 
ის, თუ რამ დე ნად პრო აქ ტი უ-
ლად და სწრა ფად შე ეც დე ბი ან 
ცენ ტ რა ლუ რი ბან კე ბი მო ნე-
ტა რუ ლი პო ლი ტი კის კი დევ 
უფ რო გამ კაც რე ბას მომ დევ ნო 
თვე ებ ში ინ ფ ლა ცი უ რი ზე წო-
ლის შე სამ ცი რებ ლად და შე იძ-
ლე ბა თუ არა გლო ბა ლუ რი 
ეკო ნო მი კა შე ნელ დეს იმა ზე 
მე ტად, ვიდ რე ამას ბიზ ნეს ლი-
დე რე ბი ელი ან 2023 წელს.“

IMAს კვლე ვი სა და აზ როვ ნე ბის ხელ მ ძღ
ვა ნე ლო ბის ვი ცე პ რე ზი დენ ტ მა ლო რე ალ 
ჯა ილ ს მა კი დას ძი ნა: „მსოფლიოს უმე ტეს 
რე გი ო ნებ ში GECS კვლე ვა მი უ თი თებს 
ბიზ ნეს შეკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა ზე, რო გორც 
წი ნა კვარ ტალ თან, ისე  გა სულ წლებ თან 
შე და რე ბით. ინ ფ ლა ცი ურ ზე წო ლას თან 
ერ თად, ეს ბიზ ნე სის თ ვის რთულ პე რი ოდს 
გვთა ვა ზობს მომ დევ ნო თვე ე ბის გან მავ
ლო ბა ში.”

წყა რო: accaglobal.com
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ACCAსა და HAASOBის ერ თობ ლი ვი 
კვლე ვა მი მო ი ხი ლავს ინ ს პექ ტი რე ბის 
შე დე გებს, რა თა შე ა ფა სოს, თუ რო გორ 
ავ ლე ნენ აუდი ტო რე ბი პრო ფე სი ულ სკეპ
ტი ციზმს და შორს დგა ნან მი კერ ძო ე ბის გან 
სა მუ შაო პრო ცეს ში.

პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მი გან საზღ ვ რუ
ლია აუდი ტის სტან დარ ტით  ISA 200, 
რო გორც აუდი ტო რი, რო მე ლიც ყუ რადღე
ბი ა ნია ისე თი გა რე მო ე ბე ბის მი მართ, რომ
ლე ბიც შე იძ ლე ბა მი უ თი თებ დეს შეც დო მებ
სა და თაღ ლი თო ბა ზე ან გა რიშ გე ბა სა და 
ან გა რი შებ ში და რო მე ლიც კრი ტი კუ ლად 
აფა სებს აუდი ტის მტკი ცე ბუ ლე ბებს.

პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სკეპ ტი ციზ მი რჩე ბა 
აუდი ტის პრო ფე სი ის მთა ვარ აქ ცენ ტად  
სკეპ ტი ციზ მის ნაკ ლე ბო ბის აღ მო ჩე ნა გან
მე ო რე ბა დი შემ თხ ვე ვაა აუდი ტის ინ ს პექ ტი
რე ბი სას მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა კუთხე ში. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით აუდი ტის სტან დარ ტე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მუ შა ოს 
და კოგ ნი ტუ რი მი კერ ძო ე ბის რის კე ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბე ბის მი უ ხე და ვად,  
სკეფ სი სი და მი კერ ძო ე ბა კვლავ  

აუდი ტის უმ თავ რეს პრობ ლე მად რჩე ბა

გა აზ რე ბის მი უ ხე და ვად, ეს ერ თობ ლი ვი 
ან გა რი ში ას კ ვ ნის, რომ აუდი ტო რებ მა უნ
და გა აგ რ ძე ლონ პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ
მი სად მი მიდ გო მის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სწო რი 
რე სურ სე ბი სა და აუდი ტის სტან დარ ტე ბის 
სრუ ლად გა მო ყე ნე ბის გზით.

აუდი ტო რულ სა მუ შა ო ებ ში სა თა ნა დო დო
ნის სკეპ ტი ციზ მის გა მოვ ლე ნის ხელ შეწყო
ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, აუდი ტო რე ბი 
აც ნო ბი ე რებ დ ნენ კოგ ნი ტუ რი მი კერ ძო ე ბის 
ში ნა არსს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კოგ
ნი ტუ რი მი კერ ძო ე ბით შე საძ ლოა აიხ ს ნას 
აუდი ტო რე ბის მი ერ არა სა თა ნა დო პრო
ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის გა მოვ ლი ნე ბა, ეს 
არ არის ერ თა დერ თი მი ზე ზი; პრო ფე სი ულ 
სკეპ ტი ციზ მ ზე გავ ლე ნას ახ დენს სხვა ფაქ
ტო რე ბიც, რო გო რი ცაა აუდი ტის კლი ენ ტის 
და კარ გ ვის ში ში,.

ავ ტო რი ტე ტის მი კერ ძო ე ბუ ლო ბას  მიდ
რე კი ლე ბას, მე ტად ენ დო ავ ტო რი ტე ტუ ლი 
ფი გუ რის მო საზ რე ბას  შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა აუდი ტის ხა რის
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ხ ზე თუ კი გა ვით ვა ლის წი ნებთ ექ ს პერ ტე ბის 
ფარ თო და მზარ დი გა მო ყე ნე ბას აუდი ტის 
პრო ცეს ში, გან სა კუთ რე ბით  სპე ცი ა ლი ზე
ბულ სექ ტო რებ ში და მდგრა დო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფის სა მუ შა ო ებ ში.

ეს შე ხე დუ ლე ბე ბი და დას კ ვ ნე ბი პრო
ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მი სა და კოგ ნი ტუ რი 
მი კერ ძო ე ბის ამ ჟა მინ დე ლი მდგო მა რე
ო ბის შე სა ხებ, აუდიტ სა და მარ წ მუ ნე ბელ 
საქ მი ა ნო ბა ში, გა მომ დი ნა რე ობს ACCAს 
(დამოწმებული სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ
ღალ ტერ თა ასო ცი ა ცი ის) და HAASOBის 
(საბერძნეთის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ
ვი სა და აუდი ტის სტან დარ ტე ბის ზე დამ
ხედ ვე ლო ბის საბ ჭოს) მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბი დან. მოხ სე ნე ბა ხაზს უს ვამს 
პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის სა სი ცოცხ
ლო მნიშ ვ ნე ლო ბას და აქ ცენტს აკე თებს 
აუდი ტო რე ბი სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
მხა რე ე ბის მი ერ შე მეც ნე ბი თი მი კერ ძო ე ბის 
გავ ლე ნის აღი ა რე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე.

თა ვის კონ ცეპ ტუ ა ლურ ჩარ ჩო ში, ბუ ღალ
ტერ თა ეთი კის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ
ტე ბის საბ ჭო (IESBA) აღი ა რებს, რომ 
„ცნობიერი ან არაც ნო ბი ე რი მი კერ ძო ე ბა 
გავ ლე ნას ახ დენს პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე ფუნ და მენ ტურ პრინ
ცი პებ თან შე სა ბა მი სო ბის სა შიშ რო ე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბის, შე ფა სე ბის და მი მარ
თ ვი სას“. 

ACCAს პო ლი ტი კი სა და შე ხე დუ ლე ბე
ბის დი რექ ტო რის მა იკ სა ფილ დის გან
ცხა დე ბით: „ამჟამად აუდი ტის პრო ფე სია 
გა ნიც დის გლო ბა ლურ რე ფორ მა ტულ 
ცვლი ლე ბებს, რომ ლის ერ თ ერ თი მთა
ვა რი პრი ო რი ტე ტი აუდი ტის ხა რის ხის გა
უმ ჯო ბე სე ბა ა. პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის 
სა თა ნა დო დო ნის გა მო ყე ნე ბა მა ღა ლი ხა
რის ხის აუდი ტის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა.“

HAASOB-ს თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი-
ლის, პა ნა ი ო ტის იანო პუ ლუ სის თქმით: 
„ამ ან გა რიშ ში HAASOBმა და ACCAმ 
ჩა მო ა ყა ლი ბეს რამ დე ნი მე გან მე ო რე ბა დი 

სა კითხი, რომ ლე ბიც ხში რად ხაზ გას მუ
ლია აუდი ტის ინ ს პექ ტი რე ბის ან გა რი შებ ში 
და უკავ შირ დე ბა აუდი ტო რე ბის მუ შა ო ბას 
პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯი სა და პრო ფე სი უ ლი 
სკეპ ტი ციზ მის კუთხით.“

კვლე ვა სა ბერ ძ ნეთ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ს პექ
ტი რე ბის შე დე გებ ზე და ფუძ ნე ბულ მა გა ლი
თებს იყე ნებს. იგი გა ნი ხი ლავს, თუ რო გორ 
შე იძ ლე ბო და კოგ ნი ტუ რი მი კერ ძო ე ბის 
გავ ლე ნის ამოც ნო ბას მოჰ ყო ლო და პრო
ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის უფ რო მძლავ რი 
გა მო ყე ნე ბა. ან გა რი ში ასე ვე ხაზს უს ვამს 
ფირ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, გა აძ ლი ე რონ 
აუდი ტის მე თო დო ლო გი ა, გან გ რ ძო ბი თი 
სწავ ლე ბა და სა ერ თო კორ პო რა ცი უ ლი 
კულ ტუ რა ამ გან მე ო რე ბა დი სა კითხე ბის 
გა და სა ლა ხად.

ან გა რი ში ხაზს უს ვამს სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის დად გე ნის პრო ცე სის გა უმ
ჯო ბე სე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას, პრო ფე სი ულ 
სკეპ ტი ციზ მი სა და კოგ ნი ტუ რი მი კერ ძო
ე ბის კუთხით, ამას თან, ასე ვე აღ ნიშ ნავს 
ზო გი ერთ ეროვ ნულ გა უმ ჯო ბე სე ბას ამ მი
მარ თუ ლე ბით. იგი ასე ვე გა ნი ხი ლავს დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში აუდი ტის რე ფორ მის მი მო
ხილ ვა ში შე მო თა ვა ზე ბულ გა უმ ჯო ბე სე ბის 
გზებს, ისე ვე რო გორც სხვა პუბ ლი კა ცი ებს, 
რომ ლე ბიც ორი ორ გა ნი ზა ცი ის მო საზ რე
ბით გლო ბა ლურ ინ ტე რესს წარ მო ად გენს.

ან გა რი შის ავ ტო რი, აუდი ტი სა და მარ-
წ მუ ნე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის პო ლი ტი კის 
მი მარ თუ ლე ბით ACCA-ს ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლი ან ტო ნის დი ო ლა სი ამ ბობს: 
„სტანდარტებისა და პო ლი ტი კის დამ დ
გენ ლებ მა მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღეს კოგ ნი
ტუ რი მი კერ ძო ე ბა და ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯია აუდი ტო რე ბის 
მი ერ პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის სა თა ნა
დო დო ნე ზე გა მოვ ლე ნის მი მარ თუ ლე ბით. 
ახ ლა აუდი ტურ მა ფირ მებ მა უნ და შე ას რუ
ლონ თა ვი სი რო ლი“.

წყა რო: accaglobal.com
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ვებგვერდი, 27/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017623
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №329ბრძანება №329

2022 წლის 26 სექტემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 26 სექტემბერი 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:ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„გადასახადების   ადმინისტრირების   შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის  2010  წლის  31  დეკემბრის  №996  ბრძანებით  (ვებგვერდი,  060111,  
03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ 
ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 58-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 9 1 და 9 2 
პუნქტები:

„9 1. ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირებით მიწოდებისას გამოწერილი 
ელექტრონული ფორმის ნსაფ-ის გაუქმება შესაძლებელია მყიდველის (მიმღების) 
მიერ ნსაფ-ის დადასტურების შემთხვევაში ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების 
დაწყებამდე.

9 2. ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების გარეშე მიწოდებისას გამოწერილი 
ელექ ტ რონული ფორმის ნსაფ-ი უქმდება საგადასახადო ორგანოს მიერ, როგორც 
გამყიდველის (გამგზავნის),  ისე  მყიდველის (მიმღების)  ერთდროულად  მიმართვის 
შემთხვევაში.“.

2. 59-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. დაუშვებელია არასწორად შევსებული ნსაფ-ის გადაცემა მყიდველისათვის 

(მიმღებისათვის). გაუქმების მიზნით, არასწორად შევსებული ნსაფ-ების (გარდა 
ელექტრონული ფორმის ნსაფ-ისა) ყველა ეგზემპლარი გადასახადის გადამხდელის 
მიერ წარედგინება საგადასახადო ორგანოს, ამ ორგანოდან ნსაფ-ების შემდგომი 
გატანისას, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო წლის 15 იანვრისა.“.

მუხლი 2.მუხლი 2.
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 29/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
190040000.22.033.017624
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №336ბრძანება №336

2022 წლის 29 სექტემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 29 სექტემბერი ქ. თბილისი

,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების  ,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების  
ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  

2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 1
„დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის 

შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005  წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში (სსმ III, 
№41, 08/04/2005, სარეგისტრაციო კოდი: 190.040.000.22.033.007.224) შეტანილ იქნეს შემდეგი 
ცვლილება: 

1. პირველი – მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 1. პირველი – მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. ამ ბრძანებაში გამოყენებულ ტერმინებს, ამ ბრძანების მიზნებისთვის, აქვს შემდეგი 

მნიშვნელობა: 
ა) მივლინება – დამქირავებლის ბრძანებით ან/და დავალებით დაქირავებულის 

გამგზავრება სამსახურებრივი დავალების შესასრულებლად მუდმივი სამუშაო ადგილის 
ფარგლებს გარეთ როგორც ქვეყნის ფარგლებში, ისე ქვეყნის ფარგლების გარეთ. ქვეყნის 
ფარგლების გარეთ მივლინება შეიძლება იყოს მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი; 

ბ) გრძელვადიანი მივლინება – ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დაქირავებულის გაგზავნა 30 
კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით; 

გ) მოკლევადიანი მივლინება – ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დაქირავებულის გაგზავნა 30 ან 
ნაკლები კალენდარული დღის ვადით; 

დ) დაქირავებით მუშაობა, დამქირავებელი და დაქირავებული – დაქირავებით მუშაობა, 
დამქირავებელი და დაქირავებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-12 მუხლის 
შესაბამისად; 

ე) მუდმივი სამუშაო ადგილი – ტერიტორია, სადაც დაქირავებული, შრომითი 
ხელშეკრულების ან ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრული სამუშაო დროის პერიოდში 
(ფიქსირებულ სამუშაო საათებში) დამქირავებელს უსრულებს სამუშაოს, რომელიც 
რეგულარულ და არაერთჯერად ხასიათს ატარებს; 

ვ) უქმე დღე – საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამისად; 
ზ) მივლინებაში გამგზავრების დღე, მივლინებიდან დაბრუნების დღე – დღე, რომლის 24 

საათამდე განხორციელდა შესაბამისი მოქმედება (გამგზავრება ან დაბრუნება). 
2. ქვეყნის ფარგლებში დაქირავებულის მივლინებისას: 
ა) მივლინების სადღეღამისო ხარჯების ნორმა განისაზღვროს 30 ლარის ოდენობით, 

რომელიც გაიანგარიშება მივლინებაში ფაქტობრივად ყოფნის დღეების მიხედვით, 
დასვენებისა და უქმე, აგრეთვე მივლინებაში გამგზავრებისა და მივლინებიდან დაბრუნების 
დღეების გამოურიცხავად, ხოლო 30 კმ-მდე მანძილზე მივლინებისას, როდესაც 
შესაძლებელია სამუშაო (საცხოვრებელ) ადგილზე იმავე დღეს დაბრუნება, ანაზღაურდეს 
მხოლოდ მგზავრობის ხარჯები; 

ბ) მგზავრობისა და ბინის დაქირავების ხარჯების ნორმები განისაზღვრება ფაქტობრივად 
გაწეული ხარჯების მიხედვით დამადასტურებელი საბუთების წარმოდგენის საფუძველზე. 

3. ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დაქირავებულის მივლინებისას: 
ა) მივლინების სადღეღამისო და ბინის დაქირავების ხარჯების ნორმები განისაზღვროს 

თანახმად დანართი №1-ისა, რომლებიც გაიანგარიშება მივლინებაში ფაქტობრივად ყოფნის 
დღეების მიხედვით, დასვენებისა და უქმე, აგრეთვე მივლინებაში გამგზავრებისა და 
მივლინებიდან დაბრუნების დღეების გამოურიცხავად; 
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ბ) მგზავრობის ხარჯები ანაზღაურდება შესაბამის მიმართულებაზე არსებული 
მგზავრობის ღირებულების გათვალისწინებით, მაგრამ არაუმეტეს ეკონომკლასის (ან მისი 
შესაბამისი კლასის) ბილეთის ღირებულებისა.“. 

2. მე-3 პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 32. მე-3 პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3 1  1 და 3და 3 2  2 პუნქტები: პუნქტები: 
 „3 1. გრძელვადიანი მივლინებისას პირველი 30 დღის განმავლობაში სადღეღამისო 

ხარჯების ნორმები განისაზღვროს დანართი №1-ის მიხედვით მოკლევადიანი 
მივლინებისათვის დადგენილი ნორმებით (სვეტი №3), ხოლო 30 დღის შემდეგ – ამავე 
დანართის სვეტი №4-ით (საზღვარგარეთ საქართველოს დაწესებულების მომსახურეთათვის 
მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც მდებარეობს ეს დაწესებულება) 
განსაზღვრული ნორმებით. 

3 2. დამქირავებლის მიერ იმ დაქირავებულის საქართველოში მივლინებისას, 
რომლის მუდმივი სამუშაო ადგილი მდებარეობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ, 
სამივლინებო ხარჯების განსაზღვრისათვის გამოიყენება ქვეყნის შიგნით დაქირავებულის 
მივლინებისათვის ამ ბრძანებით დადგენილი ნორმები.“; 

3. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.3. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                         ლაშა ხუციშვილი  ლაშა ხუციშვილი
დანართი №1 

ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოკლევადიანი მივლინების დროს დაქირავებულისათვის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოკლევადიანი მივლინების დროს დაქირავებულისათვის 
სადღეღამისო ხარჯებისათვის და საცხოვრებელი ფართის დაქირავების ხარჯების სადღეღამისო ხარჯებისათვის და საცხოვრებელი ფართის დაქირავების ხარჯების 

ანაზღაურების ნორმებიანაზღაურების ნორმები

სადღეღამისო სადღეღამისო 
ნორმებინორმები

ქვეყნის დასახელებაქვეყნის დასახელება
უცხო უ რი  უცხო უ რი  
ვა ლუ ტის  ვა ლუ ტის  

და სა ხე ლე ბადა სა ხე ლე ბა

მოკ ლე-მოკ ლე-
ვა დი ა ნი ვა დი ა ნი 

მივ ლი ნე-მივ ლი ნე-
ბი სასბი სას

საზღ ვარ გა რეთ საქ.  საზღ ვარ გა რეთ საქ.  
და წე სე ბუ ლე ბის მო სამ-და წე სე ბუ ლე ბის მო სამ-
სა ხუ რე თათ ვის მოკ ლე-სა ხუ რე თათ ვის მოკ ლე-
ვა დი ა ნი მივ ლი ნე ბი სას ვა დი ა ნი მივ ლი ნე ბი სას 

იმ სა ხელ მ წი ფოს შიგ ნით, იმ სა ხელ მ წი ფოს შიგ ნით, 
სა დაც მდე ბა რე ობს ეს  სა დაც მდე ბა რე ობს ეს  

და წე სე ბუ ლე ბადა წე სე ბუ ლე ბა

საცხოვ რე ბე ლი საცხოვ რე ბე ლი 
ფარ თო ბის  ფარ თო ბის  

და ქი რა ვე ბის  და ქი რა ვე ბის  
ხარ ჯე ბის ხარ ჯე ბის 

ანაზღა უ რე ბის ანაზღა უ რე ბის 
სადღე ღა მი სო სადღე ღა მი სო 

ნორ მანორ მა

11 22 33 44 55

ავსტრალიის 
თანამეგობრობა

ავსტრალიური 
დოლარი 80 50 210

ავსტრიის 
რესპუბლიკა  ევრო 60 40 150

ავღანეთის ისლამური 
რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 100

აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 140

ალბანეთის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 140

ალჟირის სახალხო 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

ამერიკის 
შეერთებული 
შტატები

  აშშ დოლარი 75 50 240
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ანგოლის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

ანდორის სამთავრო   ევრო 60 40 150

ანტიგუა და ბარბუდა   აშშ დოლარი 45 30 100

არაბთა 
გაერთიანებული 
საამიროები

  აშშ დოლარი 45 30 150

არგენტინის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 140

ახალი ზელანდია   აშშ დოლარი 45 30 140

ბანგლადეშის 
სახალხო რესპუბლიკა  აშშ დოლარი 45 30 100

ბარბადოსი   აშშ დოლარი 45 30 100

ბაჰრეინის სამეფო   აშშ დოლარი 45 30 150

ბაჰამის 
თანამეგობრობა   აშშ დოლარი 60 40 150

ბელარუსის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 140

ბელგიის სამეფო   ევრო 60 40 180

ბელიზი   აშშ დოლარი 45 30 120

ბენინი   აშშ დოლარი 45 30 140

ბერმუდის 
კუნძულები   აშშ დოლარი 45 30 140

ბოლივიის 
მრავალეროვნული 
სახელმწიფო

  აშშ დოლარი 45 30 100

ბოსნია და 
ჰერცოგოვინა   აშშ დოლარი 45 30 100

ბოტსვანის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 140

ბრაზილიის 
ფედერაციული 
რესპუბლიკა

 აშშ დოლარი 60 40 150

ბრუნეი დარუსალამი   აშშ დოლარი 45 30 150

ბულგარეთის 
რესპუბლიკა ევრო 45 30 120

 ბურკინა-ფასო   აშშ დოლარი 45 30 100

 გაბონი   აშშ დოლარი 45 30 140

გაიანას 
კოოპერატიული 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 150

გამბია   აშშ დოლარი 45 30 100
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განა   აშშ დოლარი 45 30 100

გერმანიის 
ფედერაციული 
რესპუბლიკა

  ევრო 65 40 180

გვატემალის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 120

გვინეა   აშშ დოლარი 45 30 150

გვინეა-ბისაუ
  აშშ დოლარი 45 30 100

გიბრალტარი   აშშ დოლარი 45 30 100

გრენადა   აშშ დოლარი 45 30 150

დანიის სამეფო   დანიური 
კრონა 465 325 1318

დიდი ბრიტანეთისა 
და ჩრდილოეთ 
ირლანდიის 
გაერთიანებული 
სამეფო

ინგლისური 
გირვანქა 

სტერლინგი
60 38 180

 დომინიკის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

დომინიკის 
თანამეგობრობა   აშშ დოლარი 45 30 100

ეგვიპტის არაბთა 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 120

ეთიოპიის 
ფედერაციული 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა

 აშშ დოლარი 45 30 100

ეკვადორის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 150

  ეკვატორიული 
გვინეა   აშშ დოლარი 45 30 100

ერაყის რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

ესპანეთის სამეფო   ევრო 60 40 180

ესტონეთის 
რესპუბლიკა   ევრო 45 30 140

ვანუატუს 
რესპუბლიკა  აშშ დოლარი 45 30 100

ვენესუელა   აშშ დოლარი 45 30 120

ვიეტნამის 
სოციალისტური 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

ზამბიის რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 120
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ზიმბაბვეს 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

თურქეთის 
რესპუბლიკა ევრო 45 30 100

თურქმენეთი   აშშ დოლარი 45 30 100

იამაიკა   აშშ დოლარი 45 30 140

იაპონია   იაპონური 
იენა 9100 5685 27300

იემენის რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

ინდოეთის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 140

ინდონეზიის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

იორდანიის 
ჰაშიმიტური სამეფო   აშშ დოლარი 45 30 120

ირანის ისლამური 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

ირლანდია   ევრო 60 40 180

ისლანდიის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 60 40 180

ისრაელის 
სახელმწიფო   აშშ დოლარი 60 40 150

იტალიის 
რესპუბლიკა   ევრო 60 40 150

  სერბეთის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 120

კაბო-ვერდე   აშშ დოლარი 45 30 100

კაიმანის კუნძულები   აშშ დოლარი 45 30 120

კამბოჯის სამეფო   აშშ დოლარი 45 30 100

კანადა   აშშ დოლარი 60 40 180

კატარის სახელმწიფო   აშშ დოლარი 45 30 120

კენიის რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 140

კვიპროსის 
რესპუბლიკა ევრო 60 40 150

კირიბატის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

კოლუმბიის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

კომორის კუნძულები   აშშ დოლარი 45 30 100

კონგო   აშშ დოლარი 45 30 100
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კონგოს 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

კორეის სახალხო 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 120

კოსტა - რიკის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

კოტ დიუვარი   აშშ დოლარი 45 30 140

კუბის რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

ლაოსის სახალხო 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

ლატვიის 
რესპუბლიკა ევრო 45 30 140

ლესოტოს სამეფო   აშშ დოლარი 45 30 100

ლიბანის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

ლიბერია   აშშ დოლარი 45 30 100

ლიბია   აშშ დოლარი 45 30 100

ლიეტუვას 
რესპუბლიკა ევრო 45 30 140

ლიხტენშტაინის 
სამთავრო

  შვეიცარული 
ფრანკი 60 37 138

ლუქსემბურგის 
დიდი საჰერცოგო   ევრო 60 40 150

მადაგასკარის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

მავრიკის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

მავრიტანიის 
ისლამური 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

მაკაო   აშშ დოლარი 45 30 100

ჩრდილოეთ 
მაკედონიის 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 140

მალავის რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

მალაიზია მალაიზიური 
რინგიტი 160 100 420

მალდივების 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

მალი   აშშ დოლარი 45 30 100
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მალტის რესპუბლიკა   ევრო 45 30 140

მარშალის 
კუნძულების 
რესპუბლიკა

 აშშ დოლარი 45 30 100

მაროკოს სამეფო   აშშ დოლარი 45 30 100

მექსიკის 
შეერთებული 
შტატები

  აშშ დოლარი 45 30 120

მიანმა   აშშ დოლარი 45 30 100

მიკრონეზიის 
ფედერაციული 
შტატები

 აშშ დოლარი 45 30 100

მოზამბიკის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

მოლდოვას 
რესპუბლიკა ევრო 45 30 140

მონაკოს სამთავრო   ევრო 60 40 150

მონტენეგრო ევრო 45 30 120

მონღოლეთი   აშშ დოლარი 45 30 100

ნამიბიის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

ნეპალის 
ფედერაციული 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

ნიგერი   აშშ დოლარი 45 30 100

ნიგერია   აშშ დოლარი 45 30 120

 ნიდერლანდების 
სამეფო   ევრო 60 40 180

ნიკარაგუა   აშშ დოლარი 45 30 100

ნორვეგიის სამეფო   ნორვეგიული 
კრონა 680 400 1800

ომანის სასულთნო   აშშ დოლარი 45 30 120

პაკისტანის 
ისლამური 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

 პალაუს რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

პანამის რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 120

პაპუა ახალი გვინეის 
დამოუკიდებელი 
სახელმწიფო

  აშშ დოლარი 45 30 120

პარაგვაის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100
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პერუს რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 120

პოლონეთის 
რესპუბლიკა ევრო 45 30 140

პორტუგალიის 
რესპუბლიკა   ევრო 45 40 150

პუერტო-რიკო   აშშ დოლარი 45 30 140

რუანდის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

რუმინეთი ევრო 45 30 140

რუსეთის ფედერაცია   აშშ დოლარი 45 30 180

საბერძნეთის 
რესპუბლიკა   ევრო 45 30 140

სალვადორის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

სამოის 
დამოუკიდებელი 
სახელმწიფო

  აშშ დოლარი 45 30 100

სამხრეთ აფრიკის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 29 60

კორეის რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 60 40 150

 სან-მარინოს 
რესპუბლიკა   ევრო 45 30 120

 სან-ტომე და 
პრინსიპის 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

საუდის არაბეთის 
სამეფო   აშშ დოლარი 60 40 150

საფრანგეთის 
რესპუბლიკა   ევრო 65 44 176

საფრანგეთის 
ზღვისიქითა 
ტერიტორიები

  ევრო 60 40 150

სეიშელის 
რესპუბლიკა  აშშ დოლარი 60 40 150

სენეგალი  აშშ დოლარი 45 30 100

სენტ-ლუსია   აშშ დოლარი 45 30 150

ესვატინის სამეფო   აშშ დოლარი 45 30 120

 სიერა-ლეონე   აშშ დოლარი 45 30 100

სინგაპურის 
რესპუბლიკა

სინგაპურული 
დოლარი 100 65 327

 სირია   აშშ დოლარი 45 30 100
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სლოვაკეთის 
რესპუბლიკა ევრო 45 30 120

სლოვენიის 
რესპუბლიკა ევრო 45 30 100

სოლომონის 
კუნძულები აშშ დოლარი 45 30 100

სომალის 
ფედერაციული 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

სომხეთის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 120

სუდანის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 60 40 150

სურინამის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 120

ტაივანი   აშშ დოლარი 45 30 140

ტაილანდის სამეფო   აშშ დოლარი 60 40 150

ტანზანიის 
გაერთიანებული 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 100

ტაჯიკეთის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

ტოგო   აშშ დოლარი 45 30 100

ტონგის სამეფო   აშშ დოლარი 45 30 100

ტრინიდადი 
და ტობაგოს 
რესპუბლიკა

  აშშ დოლარი 45 30 150

ტუნისის 
რესპუბლიკა  აშშ დოლარი 45 30 100

უგანდის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 100

 უზბეკეთის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 120

 უკრაინა   აშშ დოლარი 45 30 180

უნგრეთი ევრო 45 30 180

ურუგვაის 
აღმოსავლური 
რესპუბლიკა

 აშშ დოლარი 45 30 100

ფილიპინების 
რესპუბლიკა  აშშ დოლარი 45 30 140

ფინეთის 
რესპუბლიკა  ევრო 75 45 200

ფიჯის რესპუბლიკა  აშშ დოლარი 45 30 100
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ქუვეითის 
სახელმწიფო

ქუვეითური 
დინარი 15 9 45

ყაზახეთის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 150

ყირგიზეთის 
რესპუბლიკა   აშშ დოლარი 45 30 150

შვეიცარიის 
კონფედერაცია

  შვეიცარული 
ფრანკი 74 46 220

შვედეთის სამეფო  შვედური 
კრონა 680 400 1816

შრი-ლანკის 
დემოკრატიული 
სოციალისტური 
რესპუბლიკა

აშშ დოლარი 45 30 120

ჩადის რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 100

ჩეხეთის რესპუბლიკა ევრო 45 30 180

ჩილეს რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 120

ჩინეთის სახალხო 
რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 150

ცენტრალური 
აფრიკის რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 100

ხორვატიის 
რესპუბლიკა ევრო 45 30 180

ჰაიტის რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 100

ჰონდურასის 
რესპუბლიკა  აშშ დოლარი 45 30 100

ბჰუტანის სამეფო აშშ დოლარი 45 30 100

ბურუნდის 
რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 100

კამერუნის 
რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 100

ჯიბუტის 
რესპუბლიკა  აშშ დოლარი 45 30 100

ერითრეა აშშ დოლარი 45 30 100

ნაურუს რესპუბლიკა აშშ დოლარი 45 30 100

სენტ-ვინსენტი და 
გრენადინები აშშ დოლარი 45 30 100

ტიმორ ლესტეს 
დემოკრატიული 
რესპუბლიკა

აშშ დოლარი 45 30 100

ტუვალუ აშშ დოლარი 45 30 100
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ვებგვერდი, 30/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017625
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №338ბრძანება №338

2022 წლის 29 სექტემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 29 სექტემბერი ქ. თბილისი

„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,  „მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,  
სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული 

საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების 
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, 

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

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

მუხლი 1მუხლი 1
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ 

ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, 
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების 
განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებით (სსმ III, 
31.12.2010, №172, სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.016105) დამტკიცებული წესის:

1. 81-ე მუხლის 51. 81-ე მუხლის 5 1 1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეს განიხილავს და ადმინისტრაციულ სახდელს ადებს იმ 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 42 10 მუხლით, 42 
11 მუხლის პირველი–2 1 ნაწილებით, 82 5 მუხლით (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი 
პარკების იმპორტის ნაწილში), 127 1 მუხლის მე-2, 3   1 და 3    2 ნაწილებით, 129     1 მუხლით, 155 
3 მუხლის პირველი–მე-6, 6 3, 6 4 და მე-7–მე-10 ნაწილებით, 155     5 მუხლით, 155    6 მუხლის 
პირველი და მე-2 ნაწილებით, 157-ე მუხლით, 171    5 მუხლის მე-3, მე-7, 8    1 და 8   2 ნაწილებით, 
174 17, 177 15, 179 3, 191 1 და 194-ე მუხლებით;“.

2. 82-ე მუხლის:2. 82-ე მუხლის:
ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.  ოქმს ხელს აწერენ: ოქმის შემდგენელი პირი (გარდა ელექტრონული ფორმით 

შედგენილი ოქმისა), სამართალდამრღვევი, აგრეთვე დამსწრე, მისი არსებობის შემთხვევაში. 
ელექტრონული ფორმით შედგენილ ოქმზე სამართალდამრღვევის ხელმოწერა შესაძლებელია 
განხორციელდეს ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ელექტრონული ხელმოწერით, 
რომელიც არის მატერიალურ დოკუმენტზე პირადი ხელმოწერის თანაბარი იურიდიული 
ძალის მქონე. ელექტრონული ფორმით ოქმი დგება ერთ ეგზემპლარად, რომელიც ამოიბეჭდება 
და თანდართულ მასალებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  დაუყოვნებლივ 
ეგზავნება განხილვაზე უფლებამოსილ თანამდებობის პირს, გარდა ამ წესის 81-ე მუხლის მე-7 
პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ან  სასამართლოს ამავე წესის 81-ე მუხლის 
5 1 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ან მე-6 პუნქტის გათვალისწინებით. ელექტრონული ფორმით 
შედგენილი ოქმი ელექტრონულად ეგზავნება სამართალდამრღვევ პირს. დასაშვებია 
ელექტრონული ფორმით შედგენილი ოქმის ამობეჭდვა და გაგზავნა სამართალდამრღვევი 
პირისათვის. ამასთან, დასაშვებია ელექტრონული ფორმით შედგენილი ოქმის ამობეჭდვა და 
ჩაბარება სამართალდამრღვევი პირისათვის, თუ იგი ესწრება მის შედგენას.“;

ბ) მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ბ) მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) ერთი – თანდართულ მასალებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 

დაუყოვნებლივ ეგზავნება განხილვაზე უფლებამოსილ თანამდებობის პირს, გარდა ამ წესის 
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81-ე მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ან სასამართლოს ამავე 
მუხლის 5 1 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ან მე-6 პუნქტის გათვალისწინებით;“;

გ) მე-13 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:გ) მე-13 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„13. საგადასახადო/საბაჟო ორგანო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების 

გამოყენებასა და აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის, „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის 
ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის 
ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრის 2020 წლის 31 აგვისტოს №1-1/345 ბრძანების შესაბამისად.“.

3. 3. დანართი №31 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2მუხლი 2
ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ამოქმედებამდე არსებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი (დანართი №31) ინარჩუნებს იურიდიულ 
ძალას 2022 წლის 1 ნოემბრამდე. 

მუხლი 3მუხლი 3
საგადასახადო/საბაჟო ორგანო უფლებამოსილია, 2022 წლის 1 ნოემბრამდე გამოიყენოს 

ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ამოქმედებამდე არსებული ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი (დანართი №31).

მუხლი 4მუხლი 4
ეს ბრძანება, გარდა პირველი მუხლის მე-3 პუნქტისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 5მუხლი 5
ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 ნოემბრიდან.  

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ლაშა ხუციშვილი   ლაშა ხუციშვილი

„დანართი №31 „დანართი №31 

შემოსავლების სამსახური 
–––––––––––––––––––––––––––              ––––––––––––––– 
(საგადასახადო/საბაჟო ორგანოს დასახელება) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 
სერია -------- 000000 

1. ----------- -------------------------------- 20--- წ.       2. -------------------------------------------
      ოქმის შედგენის თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)                                      (ოქმის შედგენის ადგილი)

3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

4. დავადგინე, რომ ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი)

5. პასუხისმგებლობა აღნიშნული სამართალდარღვევისათვის გათვალისწინებულია 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ------------------- 
მუხლით/მუხლის --------- ნაწილით. 
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6. მონაცემები დამრღვევის შესახებ: -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი, მისამართი)

სამართალდამრღვევს განემარტა მისი უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც გათვალის-
წინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე 
მუხლით. 

7. მოწმე:               /-------------------/                                     -------------------------------------------------- 
                                            (ხელმოწერა)                                                               (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი) 

8. ოქმის შემდგენელი პირი: /------------------/ ------------------------------------------------- 
                                                                       (ხელმოწერა)                                   (სახელი, გვარი)

9. სამართალდამრღვევი: /------------------/ ----------------------------------------------------- 
                                                  (ხელმოწერა)                                         (სახელი, გვარი) 
 
10. ჩავიბარე ოქმი: ------------------------------------------------------- 
                                             (სამართალდამრღვევის ხელმოწერა) 

11. სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება: --------------------------------------------------------

12. საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები: ----------------------------------------------------

13.  შეფარდებულია ადმინისტრაციული სახდელი:  ------------------------------------------------
  (ჯარიმის თანხა - ციფრებით და სიტყვიერად) 

14. შენიშვნა: ---------------------------------------------------------------------------------------------
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ოქმი, რომლითაც შეფარდებულია ადმინისტრაციული სახდელი, საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 273-ე მუხლის თანახმად შეიძლება 
გასაჩივრდეს მისი ჩაბარებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს სისტემაში წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის წარდგენის 
გზით, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით -  სასამართლოში:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(დასახელება და მისამართი)

                                                           
დამკვეთი: 
დამამზადებელი:  
სემგს-ს რეგისტრაციის № “. 
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ვებგვერდი, 19/10/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017626
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №358ბრძანება №358

2022 წლის 18 ოქტომბერი ქ. თბილისი2022 წლის 18 ოქტომბერი ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (www.matsne.gov.ge, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო 
კოდი: 2000900000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. სამსახურის ვებგვერდის მეშვეობით – პირის მიერ ელექტრონული ფორმით 
შედგენილი და წარდგენილი დოკუმენტი/წერილი არ საჭიროებს ხელმოწერას/ კვალიფიციურ 
ელექტრონულ ხელმოწერას/კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმას. ამასთან, 
საგადასახადო/საბაჟო ორგანოს მიერ ელექტრონული ფორმით შექმნილი და გაგზავნილი 
დოკუმენტი/წერილი არ საჭიროებს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერას. ამ პუნქტით 
გათვალისწინებულ დოკუმენტს/წერილს აქვს ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც 
წერილობითი ფორმით წარდგენილ/გაგზავნილ, პირადი ხელმოწერითა და ბეჭდით 
დამოწმებულ დოკუმენტს/წერილს.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                   ლაშა ხუციშვილი  ლაშა ხუციშვილი



61

ვებგვერდი, 29/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
000000000.00.00.016683
 

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №24146ბრძანება №24146

2022 წლის 20 სექტემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 20 სექტემბერი ქ. თბილისი

„ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის  „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის  
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, საგადასახადო დოკუმენტის  საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, საგადასახადო დოკუმენტის  

გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის 
გადამხდელის მიერ გამოწერილი ელექტრონული საგადასახადო  გადამხდელის მიერ გამოწერილი ელექტრონული საგადასახადო  

ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესის განსაზღვრის შესახებ“ ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესის განსაზღვრის შესახებ“ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 16 თებერვლის №3751 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე „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 „ზ“ 
და „უ“ ქვეპუნქტების, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 56 3 
მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, 
ასევე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, 
ვბრძანებ:

მუხლი 1.მუხლი 1. 
„ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-

ფაქტურის, საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის/ დადასტურების და სასაქონლო 
ზედნადების გამოწერის უფლების შეზღუდვის და გადასახადის გადამხდელის მიერ 
გამოწერილი ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური 
წესის განსაზღვრის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების 
სამსახურის უფროსის 2022 წლის 16 თებერვლის №3751 ბრძანებით დამტკიცებულ 
ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალურ წესზე გადასახადის 

გადამხდელის სავალდებულო წესით გადაყვანა ხორციელდება, თუ გადასახადის 
გადამხდელის აღიარებული საგადასახადო დავალიანება შეადგენს ან აღემატება 25 000 
ლარს.“.

მუხლი 2. მუხლი 2. 
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2022 წლის 20 სექტემბრიდან.

 
სამსახურის უფროსი                                                      ლევან კაკავალევან კაკავა
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხ ვა:

სა ქარ თ ვე ლოს რე ზი დენტ სა წარ მოს სეს ხი აღე ბუ ლი აქვს არა რე ზი დენ ტი სა წარ-
მო დან, არა რე ზი დენ ტი იური დი უ ლი პი რი პა ტი ობს სესხს და სეს ხის პრო ცენტს 
რე ზი დენტ იური დი ულ პირს, გვა ინ ტე რე სებს სა გა და სა ხა დო მიზ ნე ბი სათ ვის, 
სა წარ მომ სეს ხის პრო ცენ ტი უნ და აღი ა როს და და ა რიცხოს 5% სა გა და სა ხა დო 
ვალ დე ბუ ლე ბა თუ არა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არა რე ზი დენ ტ მა აპა ტია თუ არა 
ეს ვალ დე ბუ ლე ბა, ანუ პრო ცენ ტის ნა წილ ში მა ინც და სა ბეგ რია თუ არა 5%-ის  
ნა პა ტი ე ბი თან ხა?

პა სუ ხი:

არა, არ არის და სა ბეგ რი. სეს ხი და სეს ხის პრო ცენ ტი ჩა ით ვ ლე ბა რე ზი დენ ტის ერ თობ
ლივ შე მო სა ვალ ში. და ბეგ ვ რას და ექ ვემ დე ბა რე ბა ეს ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლი:

ა) ერ თობ ლი ვი გა მოქ ვით ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მომ დევ ნო წლის 1 აპ რი ლამ დე  თუ 
რე ზი დენ ტი არ არის „ესტონური მო დე ლის“ სა წარ მო;

ბ) ამ შე მო სავ ლი დან დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბი სას  თუ რე ზი დენ ტი არის „ესტონური 
მო დე ლის“ სა წარ მო.

არა რე ზი დენ ტ თან მი მარ თე ბით რა ი მე და ბეგ ვ რა არ წარ მო ი შო ბა.

კითხ ვა:

არა რე ზი დენ ტი სა წარ მო ქარ თულ კომ პა ნი ას IT მომ სა ხუ რე ბას უწევს სა ქარ თ ვე ლო-
ში, აქ საქ მი ა ნო ბა ში არის ერ თი ნი უ ან სი, რომ ეს ქარ თუ ლი კომ პა ნია ვირ ტუ ა ლუ რი 
ზო ნის პი რია და გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლია ყვე ლა გა და სა ხა დი სა გან გარ და სა შე მო-
სავ ლო გა და სა ხა დი სა. რა სა ხის გა და სა ხა დით და ი ბეგ რე ბა არა რა რე ზი დენ ტი 
სა წარ მოს გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბა?

პა სუ ხი:

ქარ თუ ლი სა წარ მო თა ვი სუფ ლ დე ბა სა კუ თა რი მო გე ბის გა და სა ხა დის გან, მაგ რამ არ 
თა ვი სუფ ლ დე ბა სხვის თ ვის და სა კა ვე ბე ლი გა და სა ხა დე ბის გან (ანუ იმ გა და სა ხა დე ბის გან, 
რომ ლებ შიც იგი ას რუ ლებს სა გა და სა ხა დო აგენ ტის ფუნ ქ ცი ას). ამ დე ნად, სა ვა რა უ დოდ, 
ქარ თულ კომ პა ნი ას მო უ წევს არა რე ზი დენ ტის თ ვის სა შე მო სავ ლო/ მო გე ბის გა და სა ხა დის 
და კა ვე ბა სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 134ე მუხ ლის მი ხედ ვით (გარდა იმ შემ თხ ვე ვი სა 
რო დე საც ოპე რა ცი ის გა თა ვი სუფ ლე ბას ით ვა ლის წი ნებს ორ მა გი და ბეგ ვ რის გან თა ვის 
აცი ლე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო შე თან ხ მე ბა) და უკუ და ბეგ ვ რის დღგის გა და რიცხ ვა 
ბი უ ჯეტ ში  იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ კომ პა ნია არ არის დღგს გა დამ ხ დე ლი ან აქვს რა ი მე 
სა ხის შეზღუდ ვა დღგის ჩათ ვ ლას თან და კავ ში რე ბით. 
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კითხ ვა:

შპს-მ ავ ტო მო ბი ლი მი ყი და სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფუძ ნე ბულ მე ო რე შპს-ს. ავ-
ტო მო ბი ლის მი წო დე ბა გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დით დაგ ვი ან და და გამ ყიდ ველ შპს-ს 
და ე კის რა პირ გა სამ ტეხ ლო, რო მე ლიც გა დახ დილ იქ ნა ბი უ ჯეტ ში კონ კ რე ტულ 
კოდ ზე. და ი ბეგ რე ბა თუ არა მო გე ბის გა და სა ხა დით პირ გა სამ ტეხ ლო, რო მე ლიც 
ბი უ ჯეტ ში კონ კ რე ტულ კოდ ზე გა დაგ ვახ დე ვი ნეს?

პა სუ ხი:

სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი შპს ისე თი ვე კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი ა, 
რო გორც კერ ძო პი რე ბის მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი შპს, ამი ტომ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ
თო ბი დან გა მომ დი ნა რე მის თ ვის გა დახ დი ლი პირ გა სამ ტეხ ლო მო გე ბის გა და სა ხა დით 
და ბეგ ვ რას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა (გარდა იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო ცა პირ გა სამ ტეხ ლოს მიმ ღე ბი 
შპს მო გე ბის გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რი ა).

ჩვენ თ ვის უც ნა უ რია თქვე ნი მი თი თე ბა იმის შე სა ხებ, რომ ეს პირ გა სამ ტეხ ლო ბი უ ჯეტ ში 
იქ ნა გა და რიცხუ ლი. ამი ტომ ზუს ტი პა სუ ხის გა სა ცე მად მე ტი ინ ფორ მა ცია გვჭირ დე ბა 
პირ გა სამ ტეხ ლოს მიმ ღე ბის შე სა ხებ. 

კითხ ვა:

სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ შპს-ს სურს თა ნამ შ რომ ლად აიყ ვა ნოს IT მომ-
სა ხუ რე ბის ნა წილ ში რუ მი ნე თის მო ქა ლა ქე, რო მე ლიც საქ მი ა ნობს რუ მი ნეთ ში 
და იმუ შა ვებს დის ტან ცი უ რად. გვაქვს თუ არა უფ ლე ბა გა ვუ ფორ მოთ შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა და თუ კი, რო გორ უნ და დავ ბეგ როთ მას ზე გა ცე მუ ლი ხელ ფა სი?

პა სუ ხი:

პირ ველ რიგ ში, ში ნა არ სობ რი ვად უნ და შე ფას დეს, რამ დე ნად მი ე კუთ ვ ნე ბა ასე თი ურ თი
ერ თო ბა შპსსა და ფი ზი კურ პირს შო რის და ქი რა ვე ბით მუ შა ო ბას. აქ მრა ვა ლი დე ტა ლია 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი, რის გა მოც ჩვე ნის მხრი დან კონ კ რე ტუ ლი პა სუ ხის გა ცე მა (ამ 
დე ტა ლე ბის და ზუს ტე ბის გა რე შე) ამ ეტაპ ზე შე უძ ლებ ლად მიგ ვაჩ ნია ბევ რი შე საძ ლო 
ვა რი ან ტი სა და კომ ბი ნა ცი ის არ სე ბო ბის გა მო. 

ამ მიზ ნით ერ თ ერთ ტეს ტად შე საძ ლოა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
ვებ პორ ტალ ზე არ სე ბუ ლი კითხ ვა რი, რომ ლის შევ სე ბის შემ დე გაც სის ტე მა მი გი თი თებთ, 
არის თუ არა ასე თი ურ თი ერ თო ბა და ქი რა ვე ბით მუ შა ო ბა. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ აღ ნიშ
ნუ ლი ურ თი ერ თო ბა შე ფას დე ბა და ქი რა ვე ბით მუ შა ო ბად, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
გა ფორ მე ბის უფ ლე ბა, რა საკ ვირ ვე ლი ა, გაქვთ და ამ არა რე ზი დენ ტის ხელ ფა სი ისე ვე 
და ი ბეგ რე ბა, რო გორც რე ზი დენ ტი და ქი რა ვე ბუ ლი სა, თუმ ცა ამ შემ თხ ვე ვა შიც, შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ხა სი ა თი დან და პი რო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს 
შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა ხელ ფა სის სა ხით გა ნა ცე მი არ ჩა ით ვ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი 
წყა რო დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლად და და ბეგ ვ რას არ და ექ ვემ დე ბა რე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა სხვა (არასახელფასო) გა ნა ცე მებს, სხვა დას ხ ვა შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი სხვა დას ხ
ვაგ ვა რად შე იძ ლე ბა და ი ბეგ როს (მ.შ. დღგი თაც)  გა ნა ცე მის ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე.
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ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლო სა და რუ მი ნეთს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი შე
თან ხ მე ბა ორ მა გი და ბეგ ვ რის თა ვი დან აცი ლე ბის შე სა ხებ, რაც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად უნ და 
იქ ნეს გავ ლი ლი კონ კ რე ტულ შრო მით ხე ლეკ რუ ლე ბას თან მი მარ თე ბა ში და მხო ლოდ 
ამის შემ დეგ უნ და იქ ნეს შე ფა სე ბუ ლი არა რე ზი დენ ტის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან 
გა თა ვი სუფ ლე ბის ან ასე თი გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რის სა კითხი.

კითხ ვა:

ვართ რე გის ტ რი რე ბუ ლი იური დი უ ლი პი რი და ძი რი თად ში ვსარ გებ ლობთ სა ქარ-
თ ვე ლოს ფოს ტის მომ სა ხუ რე ბით. გვა ინ ტე რე სებს რო ცა მომ სა ხუ რე ბა ზე იძ ლე ვი ან 
სა ლა როს ქვი თარს (ჩეკს) და ასე ვე მა თი ვე ში და ფორ მას (რაღაც ბლან კის ფორ-
მას) შე იძ ლე ბა თუ არა ჩა ვით ვა ლოთ ხარ ჯად და შე დის თუ არა ამ მომ სა ხუ რე ბა ში 
დღგ და რო გორ ჩა ვით ვა ლოთ?

პა სუ ხი:

მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, ხარ ჯად აღი ა რე ბა შე გიძ ლი ათ (ვსაუბრობთ 
გა მოქ ვით ვებ ზე წლი უ რი მო გე ბის გა და სა ხა დის მიზ ნე ბის თ ვის), მაგ რამ დღგს ვერ ჩა
ით ვ ლით.

რაც შე ე ხე ბა ე.წ. ეს ტო ნურ მო დელ ზე გა და სულ სა წარ მოს, არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კი დან 
გა მომ დი ნა რე (თუ შეძ ლებთ ამ ხარ ჯის ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას თან კავ ში რის და დას
ტუ რე ბას), აღ ნიშ ნუ ლი ასე ვე არ ჩა ით ვ ლე ბა უსა ბუ თო ხარ ჯად. 

კითხ ვა:

შპს ფუნ ქ ცი ო ნი რებ და 6 თვე 2020 წელს „თიზ“-ში, ბუ ღალ ტ რუ ლად ერიცხე ბა 
ძი რი თა დი  სა შუ ა ლე ბე ბი და სხვა დას ხ ვა სა ქო ნე ლია საწყობ ში დარ ჩე ნი ლი, 
ჰყავს დე ბი ტორ - კ რე დი ტო რე ბი, სურს გა ა კე თოს ლიკ ვი და ცი ა. რა პრო ცე დუ რე ბი 
არის გა სავ ლე ლი და რა სა ხის გა და სა ხა დი შე იძ ლე ბა ლიკ ვი და ცი ი სას და უდ გეს 
სა წარ მოს?

პა სუ ხი:

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 153.3ე მუხ ლის თა ნახ მად, „იურიდიული პი რის ლიკ ვი და ცი ის 
შე სა ხებ სა ლიკ ვი და ციო კო მი სია ან გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი და უ ყოვ ნებ ლივ წე რი
ლო ბით აც ნო ბებს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს. იური დი უ ლი პი რის ლიკ ვი და ცი ის თა ო ბა ზე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი დან 15 დღის ვა და ში სა ლიკ ვი და ციო კო მი სია ვალ დე ბუ ლია 
წა რუდ გი ნოს დეკ ლა რა ცია სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს“.

ლიკ ვი და ცი ის პრო ცეს ში შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას ყვე ლა გა და სა ხა დი (არსებული სა გა
და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით), რო მე ლიც სა გა და სა ხა დო კო დექ სით არის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, აქე დან გა მომ დი ნა რე, აჯო ბებს, თუ ამ სა კითხს უფ რო სიღ რ მი სე
უ ლად გა ივ ლით სა გა და სა ხა დო კონ სულ ტან ტ თან.

გარ და ამი სა, ლიკ ვი და ცი ის პრო ცეს ში, მა ღა ლი ალ ბა თო ბით, და ი ნიშ ნე ბა სა ლიკ ვი და
ციო სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბა, რა დრო საც მოხ დე ბა გა და სა ხა დე ბის დეკ ლა რი რე ბის 
სის წო რის შე მოწ მე ბა. 
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კითხ ვა:

ინ დ მე წარ მემ შეწყ ვი ტა საქ მი ა ნო ბა 2022 წლის იან ვ რი დან, შემ ცი რე ბა ზე გან ცხა-
დე ბა დავ წე რეთ ივ ნის ში, და რიცხუ ლია პირ ვე ლი სა ა ვან სო, რო მე ლიც და ვა ლი-
ა ნე ბა ში ზის. რო გორ შე იძ ლე ბა ამ და ვა ლი ა ნე ბის გა უქ მე ბა?

პა სუ ხი:

საქ მი ა ნო ბის შეწყ ვე ტა ნიშ ნავს ინ დ . მე წარ მედ რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბას. ამ გ ვა რი შეწყ ვე
ტი დან 30 კა ლენ და რუ ლი დღის გან მავ ლო ბა ში თქვენ უნ და წარ გედ გი ნათ დეკ ლა რა ცია 
და ამ შემ თხ ვე ვა ში ე.წ. „საავანსოს“ და რიცხ ვა აღარ მოხ დე ბო და. რო გორც ჩანს, თქვენ 
ეს მოქ მე დე ბე ბი არ შე გის რუ ლე ბი ათ, რის გა მოც თქვე ნი საქ მი ა ნო ბა შეწყ ვე ტი ლად არ 
ით ვ ლე ბა. ამ დე ნად, ამ „საავანსოს“ და რიცხ ვა გა უქ მ დე ბა წლი უ რი დეკ ლა რა ცი ით, 
რო მე ლიც თქვენ უნ და წა რად გი ნოთ 2023 წლის 1 აპ რი ლამ დე. თუმ ცა, ამ თან ხა ზე 
და რიცხუ ლი სა უ რა ვი არ გა უქ მ დე ბა.

კითხ ვა:

შპს-ს მი ერ სეს ხი გა ი ცა ფი ზი კურ პირ ზე, შე სა ბა მი სი სარ გებ ლით. ფი ზი კურ მა პირ მა 
შე ას რუ ლა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. შპს-მ რო გორ და რა ოდე ნო ბით უნ და და ბეგ როს 
პრო ცენ ტი?

პა სუ ხი:

თუ შპს „ესტონური მო დე ლის“ სა წარ მო ა, მა შინ იგი ამ პრო ცენტს შე ი ტანს თა ვის მო გე
ბა ში და და ბეგ რავს ამ მო გე ბის დი ვი დენ დად გა ნა წი ლე ბი სას, სეს ხის დაბ რუ ნე ბი სას კი 
მი ი ღებს გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის ჩათ ვ ლას. 

სხვა შემ თხ ვე ვა ში ეს პრო ცენ ტი შე ი ტა ნე ბა წლი ურ მო გე ბის დეკ ლა რა ცი ა ში და სა ერ თო 
წე სით და ი ბეგ რე ბა.თუ აღ ნიშ ნუ ლი პი რი ით ვ ლე ბა და ქი რა ვე ბით მო მუ შა ვედ (დირექტორი, 
და ქი რა ვე ბუ ლი) და სეს ხი გა ი ცა 20%ზე ნაკ ლე ბი გა ნაკ ვე თით სხვა ო ბის თან ხე ბი შე იძ ლე
ბა და ი ბეგ როს, რო გორც ხელ ფა სი  სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 20%იანი გა ნაკ ვე თით. 

ურ თი ერ თ და მო კი დე ბულ პირ ზე სეს ხის გა ცე მის შემ თხ ვე ვა ში მო გე ბის გა დას ხა დით და
ბეგ ვ რის გან თა ვის არი დე ბის მიზ ნით სეს ხის გა ნაკ ვე თი არ უნ და იყოს ნაკ ლე ბი სა ბაზ რო 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე.

კითხ ვა:

ერ თ მა სა წარ მომ მე ო რეს მი ყი და მი წის ნაკ ვე თი იმა ვე მდგო მა რე ო ბა ში რო გო რიც 
იყი და ერ თი წლით ად რე აუქ ცი ო ნის წე სით სა ხელ მ წი ფო სა გან, ეს ორი ვე სა წარ-
მო და ფუძ ნე ბუ ლია ერ თი და ი გი ვე ხალ ხის მი ერ და საქ მო ა ნო ბაც თით ქ მის იგი ვე 
აქვთ. სა ქარ თ ვე ლოს იმ რე გი ონ ში სა ხელ მ წი ფოს მი წე ბი გა სა ყი დად აუქ ცი ონ ზე 
გა მო აქვს იმა ვე ფა სებ ში და აუქ ცი ო ნე ბიც თით ქ მის იგი ვე შე დე გე ბით სრულ დე-
ბა, ცვლი ლე ბა ფა სებ ში შე ად გენს მაქ სი მუმ 10 %-ს. გვა ინ ტე რე სებს, თუ გა ყიდ ვა 
მოხ დე ბა იმა ვე ფას ში რაც ამ მი წა ში გა დახ დი ლია აუქ ცი ო ნის ჩა ტა რე ბი სას, რა 
სა ხის გა და სა ხა დი შე იძ ლე ბა დაგ ვე რიცხოს ურ თი ერთ და მო კი დე ბულ პი რად 
აღი ა რე ბის შემ თხ ვე ვა ში?
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პა სუ ხი:

თუ ორი ვე სა წარ მო „ესტონური მო დე ლის“ რე ზი დენ ტი სა წარ მოა და არ ცერ თი მათ გა ნი 
მო გე ბის გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი არ არის, მა შინ მო გე ბის გა და სა ხა დის თ ვის 
გა და ცე მის ფასს არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს.

გა და ცე მის ფასს მნიშ ვ ნე ლო ბა შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს დღგის მიზ ნე ბის თ ვის, თუ მი წის 
ნაკ ვეთ ზე არის შე ნო ბა/ ნა გე ბო ბა. ამ შემ თხ ვე ვა შიც არ ით ვ ლე ბა, რომ პირ თა შო რის 
ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბამ გავ ლე ნა მო ახ დი ნა გა რი გე ბის შე დე გებ ზე, თუ სხვა ო ბა 
გა და ცე მის ფას სა და იმ ფასს შო რის, რომ ლი თაც მყიდ ველს ბა ზარ ზე შე ეძ ლო ეყი და 
მსგავ სი ნაკ ვე თი, არ აღე მა ტე ბა 10 %ს.

კითხ ვა:

სა ამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის წარ მო ე ბი სას სა წარ მომ და ი ქი რა ვა ფი ზი კუ რი პი რე-
ბი, რომ ლებ შიც აღ მოჩ და რე გის ტ რი რე ბუ ლი მცი რე მე წარ მე ე ბი (თუმც ჩვენ თ ვის 
უც ნო ბია მა თი მცი რე მე წარ მე ო ბის პრო ფი ლუ რი სტა ტუ სი) და მათ ანაზღა უ რე ბა 
მო ითხო ვეს ჩვენ თან და ბეგ ვ რის გა რე შე (ჩვენ ვიხ დით 1% გა და სა ხადს ამი ტომ 
ჩვენ თი თონ გა და ვიხ დი თო). გთხოვთ გან გ ვი მარ ტოთ: რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა 
სა გა და სახ დო კო დექ სის მოთხოვ ნებს ჩვე ნი და მა თი საქ ცი ე ლი, ასე ვე რა სა ხის 
და მა ტე ბი თი გა და სა ხა დე ბი შე იძ ლე ბა დაგ ვე რიცხოს და რო გორ გა ვას წო როთ?

პა სუ ხი:

ზო გა დად, თუ შე მო სავ ლის მიმ ღე ბი ფი ზი კუ რი პი რი ინ დი ვი დუ ა ლურ მე წარ მედ არის 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი (სხვაგვარად იგი მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუსს ვერ მი ი ღებ და), მა შინ 
თქვენ არ ხართ ვალ დე ბუ ლი, და უ კა ვოთ გა და სა ხა დი. ამ დე ნად, ამ პი რე ბის მოთხოვ ნა 
მარ თე ბუ ლია (იხ. სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 154.1ე მუხ ლის „დ“ ქვე პუნ ქ ტი).

თუმ ცა ეს უკა ნას კ ნე ლი სა კითხი მა ღა ლი რის კის მა ტა რე ბე ლი ა, ვი ნა ი დან ბევრ შემ
თხ ვე ვა ში არ სე ბობს ალ ბა თო ბა, რომ მოხ დეს ოპე რა ცი ის გა დაკ ვა ლი ფი ცი რე ბა (ე.წ. 
ში ნა არ სის ფორ მა ზე აღ მა ტე ბუ ლო ბის პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე) 73.9ე მუხ ლის „ბ“ 
ქვე პუნ ქ ტის მი ხედ ვით, ვი ნა ი დან არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ად გი ლი აქვს სა შე მო სავ
ლო გა და სა ხა დის გან თა ვის მი ზან მი მარ თუ ლად აცი ლე ბას ყო ფი ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის 
მცი რე მე წარ მე ე ბის ორ გა მი ზე ბუ ლად რე გის ტ რა ცი ის გზით.  ამ უკა ნას კ ნელ ზეა სა უ ბა რი 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ დამ ტ კი ცე ბულ მე თო დურ მი თი თე ბა ში ოპე რა ცი ის კვა
ლი ფიც კა ცი ის შე სა ხებ. ამ მიზ ნით შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი, სა ვა რა უ დოდ, გა ა ა ნა ლი ზებს 
შემ დეგ გა რე მო ე ბებს:

 y იყო თუ არა ფი ზი კუ რი პი რი კომ პა ნი ის ყო ფი ლი თა ნამ შ რო მე ლი;

 y მხო ლოდ ამ კომ პა ნი ას ემ სა ხუ რე ბა, თუ სხვა კომ პა ნი ებ საც;

 y რამ დე ნად ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა ხე აქვს თა ნამ შ რო მე ლე ბის მცი რე მე წარ მე ე ბად რე
გის ტ რა ცი ას; 

 y სხვა გა რე მო ბე ბი.

ამის შემ დეგ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის აუდი ტო რი შე ა ფა სებს ოპე რა ცი ას და მი ი ღებს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იმის შე სა ხებ, გა და აკ ვა ლიფ ცი როს თუ არა ოპე რა ცია ხელ ფა სად.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.10.22 1,4129 3,7148 2,7623 3,1329 1,9692 2,3544 2,6194 5,6761 5,5815 0,6553 2,5316 2,8907 1,1241 2,8291

02.10.22 1,4129 3,7148 2,7623 3,1329 1,9692 2,3544 2,6194 5,6761 5,5815 0,6553 2,5316 2,8907 1,1241 2,8291

03.10.22 1,4129 3,7148 2,7623 3,1329 1,9692 2,3544 2,6194 5,6761 5,5815 0,6553 2,5316 2,8907 1,1241 2,8291

04.10.22 1,4108 3,7101 2,7590 3,1618 1,9499 2,3519 2,6017 5,7025 5,5768 0,6483 2,5304 2,8528 1,1242 2,8228

05.10.22 1,4242 3,7462 2,7860 3,1956 1,9633 2,3741 2,6618 5,8002 5,6374 0,6682 2,5802 2,8506 1,1352 2,8150

06.10.22 1,4231 3,7407 2,7825 3,1887 1,9664 2,3715 2,6532 5,7792 5,6317 0,6565 2,5644 2,8534 1,1339 2,8055

07.10.22 1,4167 3,7253 2,7712 3,1565 1,9753 2,3617 2,6587 5,7232 5,6135 0,6565 2,5504 2,8496 1,1311 2,8043

08.10.22 1,4025 3,6876 2,7429 3,1340 1,9662 2,3379 2,6141 5,6483 5,5504 0,6471 2,5215 2,8286 1,1178 2,7997

09.10.22 1,4025 3,6876 2,7429 3,1340 1,9662 2,3379 2,6141 5,6483 5,5504 0,6471 2,5215 2,8286 1,1178 2,7997

10.10.22 1,4025 3,6876 2,7429 3,1340 1,9662 2,3379 2,6141 5,6483 5,5504 0,6471 2,5215 2,8286 1,1178 2,7997

11.10.22 1,3869 3,6464 2,7124 3,0935 1,9333 2,3122 2,6149 5,5746 5,4905 0,6361 2,4747 2,8022 1,1059 2,7980

12.10.22 1,3857 3,6435 2,7105 3,0877 1,9264 2,3107 2,5949 5,5703 5,4884 0,6333 2,4652 2,7976 1,1043 2,7920

13.10.22 1,3832 3,6370 2,7057 3,0840 1,9232 2,3071 2,5932 5,5680 5,4776 0,6296 2,4535 2,7985 1,1016 2,7859

14.10.22 1,3792 3,6259 2,6970 3,0923 1,9170 2,2997 2,5951 5,5638 5,4591 0,6237 2,4488 2,7769 1,0964 2,7741

15.10.22 1,3792 3,6259 2,6970 3,0923 1,9170 2,2997 2,5951 5,5638 5,4591 0,6237 2,4488 2,7769 1,0964 2,7741

16.10.22 1,3792 3,6259 2,6970 3,0923 1,9170 2,2997 2,5951 5,5638 5,4591 0,6237 2,4488 2,7769 1,0964 2,7741

17.10.22 1,3792 3,6259 2,6970 3,0923 1,9170 2,2997 2,5951 5,5638 5,4591 0,6237 2,4488 2,7769 1,0964 2,7741

18.10.22 1,3780 3,6228 2,6946 3,1120 1,9151 2,2975 2,6040 5,5861 5,4592 0,6438 2,4483 2,7576 1,0958 2,7645

19.10.22 1,3878 3,6487 2,7141 3,1125 1,9179 2,3133 2,6118 5,6447 5,4983 0,6574 2,4853 2,7732 1,1047 2,7627

20.10.22 1,3849 3,6410 2,7087 3,1140 1,9168 2,3093 2,6078 5,6465 5,4977 0,6559 2,4746 2,7613 1,1031 2,7660

21.10.22 1,3847 3,6404 2,7082 3,0987 1,9221 2,3094 2,6094 5,6683 5,5003 0,6569 2,4667 2,7544 1,1034 2,7657

22.10.22 1,3728 3,6097 2,6849 3,0618 1,9029 2,2885 2,5770 5,6104 5,4733 0,6483 2,4247 2,7239 1,0952 2,7569

23.10.22 1,3728 3,6097 2,6849 3,0618 1,9029 2,2885 2,5770 5,6104 5,4733 0,6483 2,4247 2,7239 1,0952 2,7569

24.10.22 1,3728 3,6097 2,6849 3,0618 1,9029 2,2885 2,5770 5,6104 5,4733 0,6483 2,4247 2,7239 1,0952 2,7569

25.10.22 1,3844 3,6399 2,7076 3,1174 1,9026 2,3079 2,6055 5,6559 5,5104 0,6570 2,4451 2,7517 1,1064 2,7578

26.10.22 1,3974 3,6737 2,7329 3,1405 1,9125 2,3301 2,6281 5,7154 5,5720 0,6639 2,4867 2,7651 1,1167 2,7723

27.10.22 1,4253 3,7472 2,7874 3,2178 1,9419 2,3761 2,6903 5,8514 5,7177 0,6839 2,5483 2,8111 1,1364 2,7821

28.10.22 1,4281 3,7546 2,7932 3,2194 1,9574 2,3812 2,7050 5,8784 5,7122 0,6804 2,5524 2,8113 1,1380 2,7840

29.10.22 1,4109 3,7075 2,7591 3,2027 1,9255 2,3516 2,6883 5,8296 5,6135 0,6699 2,5232 2,7892 1,1270 2,7758

30.10.22 1,4109 3,7075 2,7591 3,2027 1,9255 2,3516 2,6883 5,8296 5,6135 0,6699 2,5232 2,7892 1,1270 2,7758

31.10.22 1,4109 3,7075 2,7591 3,2027 1,9255 2,3516 2,6883 5,8296 5,6135 0,6699 2,5232 2,7892 1,1270 2,7758

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

01.10.22 2,0631 1,8316 1,4481 0,1525 1,9581 7,7024 0,6736 7,9409 1,9709 9,1261 3,9759 3,6040 3,4777 1,6086

02.10.22 2,0631 1,8316 1,4481 0,1525 1,9581 7,7024 0,6736 7,9409 1,9709 9,1261 3,9759 3,6040 3,4777 1,6086

03.10.22 2,0631 1,8316 1,4481 0,1525 1,9581 7,7024 0,6736 7,9409 1,9709 9,1261 3,9759 3,6040 3,4777 1,6086

04.10.22 2,0515 1,8196 1,4418 0,1520 1,9453 7,6853 0,6721 7,8361 1,9663 9,1087 3,9669 3,5959 3,4476 1,5963

05.10.22 2,0647 1,8244 1,4329 0,1515 1,9449 7,6640 0,6702 8,0245 1,9691 9,0865 3,9559 3,5860 3,4531 1,6076

06.10.22 2,0662 1,8143 1,4269 0,1510 1,9430 7,6382 0,6680 7,9137 1,9693 9,0646 3,9426 3,5740 3,4415 1,6039

07.10.22 2,0498 1,8113 1,4264 0,1510 1,9372 7,6349 0,6677 7,9206 1,9674 9,0520 3,9409 3,5724 3,4245 1,6007

08.10.22 2,0415 1,7974 1,4252 0,1507 1,9320 7,6224 0,6666 7,9512 1,9596 9,0284 3,9344 3,5665 3,4005 1,5830

09.10.22 2,0415 1,7974 1,4252 0,1507 1,9320 7,6224 0,6666 7,9512 1,9596 9,0284 3,9344 3,5665 3,4005 1,5830

10.10.22 2,0415 1,7974 1,4252 0,1507 1,9320 7,6224 0,6666 7,9512 1,9596 9,0284 3,9344 3,5665 3,4005 1,5830

11.10.22 2,0371 1,7653 1,4219 0,1506 1,9229 7,6178 0,6662 7,8602 1,9467 9,0171 3,9144 3,5644 3,3989 1,5630

12.10.22 2,0191 1,7486 1,4186 0,1502 1,9164 7,6014 0,6648 7,7806 1,9410 8,9948 3,8917 3,5567 3,3915 1,5577

13.10.22 2,0207 1,7448 1,4154 0,1499 1,9020 7,5848 0,6633 7,8133 1,9400 8,9752 3,8847 3,5489 3,3846 1,5582

14.10.22 2,0089 1,7424 1,4095 0,1492 1,8897 7,5527 0,6605 7,7610 1,9352 8,9401 3,8592 3,5341 3,3687 1,5585

15.10.22 2,0089 1,7424 1,4095 0,1492 1,8897 7,5527 0,6605 7,7610 1,9352 8,9401 3,8592 3,5341 3,3687 1,5585

16.10.22 2,0089 1,7424 1,4095 0,1492 1,8897 7,5527 0,6605 7,7610 1,9352 8,9401 3,8592 3,5341 3,3687 1,5585

17.10.22 2,0089 1,7424 1,4095 0,1492 1,8897 7,5527 0,6605 7,7610 1,9352 8,9401 3,8592 3,5341 3,3687 1,5585

18.10.22 2,0011 1,7264 1,4056 0,1487 1,8571 7,5265 0,6582 7,7788 1,9374 8,9034 3,8390 3,5217 3,3568 1,5470

19.10.22 2,0073 1,7391 1,4052 0,1486 1,8519 7,5216 0,6578 7,8201 1,9443 8,9062 3,8369 3,5198 3,3544 1,5651

20.10.22 2,0106 1,7406 1,4056 0,1488 1,8493 7,5306 0,6586 7,8266 1,9427 8,9197 3,8282 3,5236 3,3317 1,5711

21.10.22 2,0145 1,7421 1,4053 0,1487 1,8465 7,5298 0,6585 7,7940 1,9425 8,9044 3,8293 3,5236 3,3421 1,5745

22.10.22 1,9950 1,7225 1,4044 0,1482 1,8220 7,5059 0,6564 7,7155 1,9286 8,8646 3,8039 3,5122 3,3342 1,5557

23.10.22 1,9950 1,7225 1,4044 0,1482 1,8220 7,5059 0,6564 7,7155 1,9286 8,8646 3,8039 3,5122 3,3342 1,5557

24.10.22 1,9950 1,7225 1,4044 0,1482 1,8220 7,5059 0,6564 7,7155 1,9286 8,8646 3,8039 3,5122 3,3342 1,5557

25.10.22 2,0090 1,7352 1,4020 0,1482 1,8460 7,5083 0,6566 7,7475 1,9379 8,8847 3,7973 3,5132 3,3353 1,5670

26.10.22 2,0177 1,7493 1,4086 0,1490 1,8616 7,5478 0,6601 7,7895 1,9456 8,9343 3,7932 3,5316 3,3510 1,5747

27.10.22 2,0541 1,8020 1,4108 0,1495 1,8914 7,5745 0,6624 7,9341 1,9765 8,9861 3,8754 3,5444 3,3629 1,6133

28.10.22 2,0456 1,7954 1,2322 0,1496 1,9028 7,5796 0,6629 7,9006 1,9747 8,9952 3,8473 3,5469 3,3744 1,6153

29.10.22 2,0404 1,7796 1,2018 0,1492 1,8800 7,5573 0,6609 7,8335 1,9650 8,9571 3,8264 3,5365 3,3656 1,6086

30.10.22 2,0404 1,7796 1,2018 0,1492 1,8800 7,5573 0,6609 7,8335 1,9650 8,9571 3,8264 3,5365 3,3656 1,6086

31.10.22 2,0404 1,7796 1,2018 0,1492 1,8800 7,5573 0,6609 7,8335 1,9650 8,9571 3,8264 3,5365 3,3656 1,6086
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.10.22 4,7854 1,6685 1,1235 8,0831 1,4504 6,9725 2,7550 0,2570 0,7660 0,5936 3,4562 1,5706 0,5238

02.10.22 4,7854 1,6685 1,1235 8,0831 1,4504 6,9725 2,7550 0,2570 0,7660 0,5936 3,4562 1,5706 0,5238

03.10.22 4,7854 1,6685 1,1235 8,0831 1,4504 6,9725 2,7550 0,2570 0,7660 0,5936 3,4562 1,5706 0,5238

04.10.22 4,8212 1,6651 1,1157 8,0651 1,4483 6,9699 2,8102 0,2564 0,7643 0,5935 3,4636 1,5619 0,5214

05.10.22 4,7455 1,6549 1,1126 8,0429 1,4443 6,9207 2,7413 0,2560 0,7622 0,5961 3,4275 1,5849 0,5444

06.10.22 4,7178 1,6546 1,1088 8,0157 1,4424 6,9127 2,7320 0,2550 0,7596 0,5974 3,4298 1,5784 0,5419

07.10.22 4,6081 1,6539 1,1084 8,0123 1,4437 6,9242 2,7308 0,2546 0,7593 0,5959 3,4657 1,5714 0,5395

08.10.22 4,5710 1,6512 1,1066 7,9991 1,4402 6,9428 2,7264 0,2538 0,7580 0,5941 3,4569 1,5557 0,5360

09.10.22 4,5710 1,6512 1,1066 7,9991 1,4402 6,9428 2,7264 0,2538 0,7580 0,5941 3,4569 1,5557 0,5360

10.10.22 4,5710 1,6512 1,1066 7,9991 1,4402 6,9428 2,7264 0,2538 0,7580 0,5941 3,4569 1,5557 0,5360

11.10.22 4,4689 1,6496 1,1063 7,9943 1,4389 6,9395 2,5957 0,2532 0,7576 0,5897 3,4331 1,5411 0,5376

12.10.22 4,3454 1,6460 1,1040 7,9771 1,4376 6,9220 2,5901 0,2524 0,7560 0,5850 3,4280 1,5377 0,5379

13.10.22 4,3333 1,6430 1,1015 7,9597 1,4331 6,9120 2,7129 0,2514 0,7543 0,5832 3,3961 1,5293 0,5253

14.10.22 4,3673 1,6309 1,0969 7,9260 1,4270 6,8742 2,7145 0,2502 0,7511 0,5800 3,3107 1,5182 0,5230

15.10.22 4,3673 1,6309 1,0969 7,9260 1,4270 6,8742 2,7145 0,2502 0,7511 0,5800 3,3107 1,5182 0,5230

16.10.22 4,3673 1,6309 1,0969 7,9260 1,4270 6,8742 2,7145 0,2502 0,7511 0,5800 3,3107 1,5182 0,5230

17.10.22 4,3673 1,6309 1,0969 7,9260 1,4270 6,8742 2,7145 0,2502 0,7511 0,5800 3,3107 1,5182 0,5230

18.10.22 4,4583 1,6307 1,0931 7,8986 1,4234 6,8576 2,7084 0,2488 0,7485 0,5843 3,3094 1,5232 0,5191

19.10.22 4,4714 1,6293 1,0924 7,8934 1,4248 6,8531 2,6903 0,2485 0,7512 0,5862 3,3379 1,5226 0,5230

20.10.22 4,4694 1,6313 1,0932 7,9029 1,4265 6,8491 2,6935 0,2488 0,7490 0,5883 3,3581 1,5216 0,5277

21.10.22 4,4913 1,6311 1,0931 7,9020 1,4255 6,8478 2,6933 0,2482 0,7489 0,5887 3,3778 1,5090 0,5246

22.10.22 4,4809 1,6262 1,0896 7,8769 1,4209 6,8303 2,6920 0,2473 0,7465 0,5823 3,3491 1,4956 0,5286

23.10.22 4,4809 1,6262 1,0896 7,8769 1,4209 6,8303 2,6920 0,2473 0,7465 0,5823 3,3491 1,4956 0,5286

24.10.22 4,4809 1,6262 1,0896 7,8769 1,4209 6,8303 2,6920 0,2473 0,7465 0,5823 3,3491 1,4956 0,5286

25.10.22 4,4945 1,6267 1,0900 7,8794 1,4223 6,8636 2,6929 0,2477 0,7467 0,5839 3,3608 1,5028 0,5341

26.10.22 4,4881 1,6348 1,0957 7,9209 1,4307 6,9299 2,7066 0,2494 0,7506 0,5872 3,3567 1,4992 0,5227

27.10.22 4,5072 1,6356 1,0996 7,9489 1,4380 6,9981 2,7162 0,2501 0,7535 0,5937 3,3375 1,5415 0,5233

28.10.22 4,5372 1,6367 1,1021 7,9543 1,4423 7,0451 2,7108 0,2501 0,7565 0,6009 3,3355 1,5402 0,5173

29.10.22 4,4982 1,6365 1,0988 7,9309 1,4382 7,0167 2,5751 0,2485 0,7520 0,5928 3,3194 1,5283 0,5195

30.10.22 4,4982 1,6365 1,0988 7,9309 1,4382 7,0167 2,5751 0,2485 0,7520 0,5928 3,3194 1,5283 0,5195

31.10.22 4,4982 1,6365 1,0988 7,9309 1,4382 7,0167 2,5751 0,2485 0,7520 0,5928 3,3194 1,5283 0,5195
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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-
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