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ინფორმაცია	ბაფის	2022	წლის	არჩევნებში	მონაწილე			
		კანდიდატების	შესახებ

მოკლე ინფორმაცია არჩევნებთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს, ბაფის საერთო კრებაზე ფარული კენჭისყრით, 
აირჩევიან  გამგე ობის თავმჯდომარე (1) და გამგეობის წევრები (არა უმეტეს 11 
წევრი). არჩევნებში მო ნაწილეობის მსურველ პირთა რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 
2022 წლის 10 ოქტომბრიდან.

ბაფის ყველა წევრს  უფლება ჰქონდა მონაწილეობა მიეღო  არ ჩევ ნებში. 
არჩევნების შესახებ   ინფორ მაცია გამოქვეყნებული იყო მიმდინარე წლის 
სექტემბრიდან: ბაფის ვებგვერდზე (www.baf.ge), ფეისბუქგვერდზე და ჟურნალში 
„ბუღალტრული აღრიცხვა“.

გამგეობის წევრობაზე არჩევნებში მონაწილეობის კანდი და ტად დარეგისტრირდა 
17 პირი, მათ შორის 1 გა ნაცხადია გამგეობის თავმჯდომარეობაზე.

შესაძლებლობა გაქვთ გაეცნოთ ბაფის გამგეობის თავმჯ დო მარეობისა და 
გამგეობის წევრობის კანდი დატებსა და მათ  სამოტივაციო წერილებს.

გამგეობის თავმჯდომარეობისა და  წევრობის  კანდიდატები:

რუსუდან	ჟორჟოლიანი
გამგეობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი

კონსტანტინე	დათიაშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნოდარ	ებანოიძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნიკოლოზ	ჭოჭუა
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნიკოლოზ	ბაკაშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

თეიმურაზ	ფარცხალაძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

გოჩა	ჭოლოკავა
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნინო	მენაბდე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

სალომე	ოდიშარია
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ლია	გოგსაძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ქეთევან	ყარაულაშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

მზევინარ	გურაბანიძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

დავით	პაპიაშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

მურად	ნარსია
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ლევან	საბაური
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

მიხეილ	აბაიაძე
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნონა	რევაზიშვილი
გამგეობის წევრობის კანდიდატი

http://www.baf.ge
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რუ	სუ	დან	ჟორ	ჟო	ლი	ა	ნი–ნი	ქა	ბა	ძის
სა	მო	ტი	ვა	ციო	წე	რი	ლი

ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო, პა ტივ ცე მუ ლო ბა ფის წევ რე ბო, თქვე ნი არ ჩე ვა ნით თით ქ მის ხუ თი 
წე ლი ვას რუ ლებ დი ბა ფის გამ გე ო ბის თავ ჯ დო მა რის ფუნ ქ ცი ას, რა მაც მთე ლი სიგ რ ძე - 
სი გა ნით გა მა თა ვი სე ბი ნა ის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, რა საც ჩვე ნი დი დი პრო ფე სი უ ლი ოჯა ხის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა მო ითხოვს.

პრო ფე სია რო მელ საც ჩვენ ვემ სა ხუ რე ბით ეთი კის მოთხოვ ნებ სა და ნდო ბა ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი პრო ფე სიაა და და მერ წ მუ ნეთ, რომ მი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სას კი დევ უფ რო 
მწვავ დე ბა ეს პრინ ცი პე ბი.

ვინც ეს გზა გა ი ა რა და მე თან ხ მე ბა ალ ბათ, რომ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა არ არის თა ნამ დე ბო ბა 
ის მხო ლოდ რთუ ლად გა სავ ლე ლი გზა ა. დღეს კი, არ სე ბულ რე ა ლო ბა ში ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლობ დე ბაფს – კლდის წვე რო ზე გა დე ბულ ბეწ ვის ხიდ ზე სი ა რულს ნიშ ნავს და ღმერ თ მა 
ნუ ქნას წო ნას წო რო ბამ გიმ ტყუ ნოს.

პა ტივ ცე მუ ლო ბა ფის წევ რე ბო! მე მად ლო ბე ლი ვარ, რომ თქვე ნი ნდო ბით და თა ნად-
გო მით 5 წე ლი ვი ა რე ამ გზა ზე.

დღეს ახა ლი სა არ ჩევ ნო ეტა პია ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ა ში და გა ცი ლე ბით უფ რო სა პა სუ-
ხის მ გებ ლო ვიდ რე ოდეს მე, რო გორც კან დი და ტე ბი სათ ვის, კი დევ უფ რო მე ტად ამომ-
რ ჩევ ლე ბი სათ ვის, დღეს ორ თა ვეს დი დი წინ და ხე დუ ლო ბა და გო ნი ე რე ბა გვმარ თებს.

მომ დევ ნო 2 წლი ან პე რი ოდ ში ბა ფი რე ა ლუ რად გა და დის თა ვის გან ვი თა რე ბის ახალ 
ეტაპ ზე, რო მე ლიც 2021 წლის სა ან გა რი შო კრე ბა ზე დავ გეგ მეთ და ახ ლა დარ ჩე ულ 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას მო უ წევს ამ გეგ მე ბის ფაქ ტობ რი ვად გან ხორ ცი ე ლე ბა.

ეს რთუ ლი, მაგ რამ ეტა პობ რი ვად გა სავ ლე ლი, გარ და უ ვა ლი გზა ა.

სა არ ჩევ ნო გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნის ბო ლო ვა დის ამო წურ ვამ დე გულ წ რ ფე ლად მჯე რო-
და, რომ დღე ვან დე ლი გა მოწ ვე ვით და ინ ტე რეს დე ბო და ბა ფის გულ შე მატ კი ვა რი, სან დო 
და კომ პე ტენ ტუ რი წევ რე ბი, რო მე ლიც სა ბედ ნი ე როდ ბაფს არა ერ თი ჰყავს და გამ გე ო ბის 
თავ ჯ დო მა რე ო ბის შე სა ფე რი სი და ღირ სე უ ლი კან დი და ტე ბი წა რად გენ და გან ცხა დე ბას.

მე კი მქონ და მზა ო ბა და გარ კ ვე ულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა საც ვგრძნობ დი, შე მო მე ტა ნა გა-
ნაცხა დი, რო გორც გამ გე ო ბის წევრს და ახ ლად არ ჩე ულ გამ გე ო ბის წევ რებ თან ერ თად, 
ხე ლი შე მეწყო ჩვენს პე რი ოდ ში დაწყე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის.

ამ წუ თებ ში სხვა რე ა ლო ბა დგას - ბა ფის თავ ჯ დო მა რე ო ბის კან დი და ტის არც ერ თი 
გა ნაცხა დი არ შე მო ვი და და ამ სი ცა რი ე ლეს ბა ფის არ სე ბუ ლი წეს დე ბა ვერ პა სუ ხობს.

მი ვი ღე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, შე მო ვი ტა ნო გა ნაცხა დი ბა ფის თავ ჯ დო მა რე ო ბის კან დი და ტად 
და ამ წუ თებ ში მთე ლი სიცხა დით ვაც ნო ბი ე რებ თუ რა ნა ბიჯს ვდგამ....

ბა ფის წევ რე ბო!... აქ, რო გორც წე სი ჩე მი და პი რე ბა უნ და გა გიცხა დოთ, მაგ რამ არ ვა-
პი რებ და არც გა კად რებთ ზო გა დი და ორაზ რო ვა ნი გა მო ნათ ქ ვა მე ბი თავ ზე მო გახ ვი ოთ.

დღეს დარ წ მუ ნე ბით მხო ლოდ ერ თი რამ ვი ცი, რომ ბა ფის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ტვირ თის 
იმ ბეწ ვის ხიდ ზე“ ტა რე ბას დი დი გა მოც და ელის და ან ყვე ლა ერ თად ან ჩა ვა ბა რებთ 
ამ გა მოც დას ან ვე რა.

ერ თი კი, რაც გულ წ რ ფე ლად მწამს, არის ის, რომ ამ ორ გა ნი ზა ცი ას კე თილ შო ბი ლუ რი 
საწყი სე ბი აქვს და ის შე იქ მ ნა არა ვინ მეს ან რა ი მეს „ჯიბრის“ ან და პი რის პი რე ბი სათ ვის, 
არა მედ პრო ფე სი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის, კო ლე გი ა ლუ რი თა ნად გო მის, ეთი კუ რი ღი-
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რე ბუ ლე ბე ბის უპი რო ბო აღი ა რე ბით და მი სი სა ძირ კ ვე ლი არც ისე ად ვი ლი მო სარ ყე ვი ა. 
იმა შიც მყა რად ვარ დარ წ მუ ნე ბუ ლი, რომ მის შემ დ გომ გან ვი თა რე ბას ასე თი ვე უპი რო ბო 
და დი დი ძა ლის ხ მე ვა სჭირ დე ბა.

იმი სათ ვის კი, რომ მი სი შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბა შევ ძ ლოთ, ყვე ლამ ჩვე ნი წი ლი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბა უნ და ავი ღოთ:

ბა ფის წევ რებ მა, ამომ რ ჩევ ლებ მა – გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი არ ჩე ვა ნი,

ხო ლო კან დი და ტებ მა - პა სუ ხის მ გებ ლო ბა იმი სა, რომ: სიღ რ მი სე უ ლად ვიც ნობთ ბა ფის 
ის ტო რი ას და მი სი ას; ვაც ნო ბი ე რებთ, თუ რა დრო და ძა ლის ხ მე ვაა სა ჭი რო ამ ფუნ-
ქ ცი ე ბის შე სას რუ ლებ ლად და მზად ვართ უან გა როდ გა ვი ღოთ ის; გულ წ რ ფე ლო ბით, 
მი უ კერ ძო ებ ლო ბით და სხვე ბის პა ტი ვის ცე მით შევ ძ ლებთ გუნ დურ და კონ ს ტ რუქ ცი ულ 
თა ნამ შ რომ ლო ბას.

პა ტივ ცე მუ ლო ბა ფის წევ რე ბო, თუ თქვენ ამ წე რილს კითხუ ლობთ, ეს ნიშ ნავს, რომ მე 
ავი ღე ეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი, მაგ რამ მთა ვა რი თქვე ნი არ ჩე ვა ნი ა:

ნდო ბა ან არის ან არა! სა თუ ოდ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არა ფერს წა ად გე ბა.

დი დი პა ტი ვის ცე მით,   რუ სუ დან ჟორ ჟო ლი ა ნი

კონ	ს	ტან	ტი	ნე	და	თი	აშ	ვი	ლის
სა		მო		ტი		ვა		ციო	წე		რი		ლი

პა ტივ ცე მუ ლო დე ლე გა ტე ბო, ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო!

ვარ ბა ფის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი და სხვა დას ხ ვა პე რი ო დებ ში არ ჩე უ ლი ვი ყა ვი გამ გე ო ბის 
წევ რად, ვხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დი გა ნათ ლე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის კო მი ტეტს. ასე ვე, ვი-
ყა ვი კონ სულ ტან ტი წევ რებ თან მომ სა ხუ რე ო ბის სფე რო ში და რო გორც გამ გე ო ბის წევ რი, 
ვმო ნა წი ლე ობ დი ბა ფის მარ თ ვა სა და საქ მი ა ნო ბის პო ლი ტი კის გან საზღ ვ რა ში. მაქვს 
ეკო ნო მის ტის კვა ლი ფი კა ცია და პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რის /ა უ დი ტო რის სტა ტუ სი.

თქვენ თ ვის კარ გა დაა ცნო ბი ლი, რომ პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მარ თ ვა, სა გან-
მა ნათ ლებ ლო და სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მე ბი სპე ცი ფი უ რია და ამ მი მარ თუ ლე ბით 
საქ მი ა ნო ბა გარ კ ვე ულ ცოდ ნა სა და პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბას მო ითხოვს. შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ამ სფე რო ში საქ მი ა ნო ბით, შე ვი ძი ნე რო გორც 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბი სად მი ცოდ ნა, ისე პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა და შე საძ ლებ ლო-
ბის ფარ გ ლებ ში, მოკ რ ძა ლე ბუ ლი წვლი ლი შემ ქონ და ბა ფის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. 
მო გეხ სე ნე ბათ, ბუ ღალ ტერ თა გა დამ ზა დე ბა, პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბა და უწყ ვე ტი 
გან გ რ ძო ბი თი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა ბა ფის ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა ა. მინ და აღ ვ ნიშ ნო, 
რომ ბა ფის სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო-
რი სო ფე დე რა ცი ის გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტებ თან; ბა ფის პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის 
პროგ რა მა და სა გა მოც დო სის ტე მა აკ რე დი ტე ბუ ლი და აღი ა რე ბუ ლია ბრი ტა ნე თის ნა ფიც 
ბუ ღალ ტერ თა ასო ცი ა ცი ი სა (ACCA) და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის (სარასი) მი ერ.



6

ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ამ მი მარ თუ ლე ბით, შემ დ გომ 
სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა სა რას თან თა ნამ შ რომ ლო ბა სერ ტი ფი-
ცი რე ბი სა და გან გ რ ძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, მომ ზა დე ბუ ლი 
და აღი ა რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის სრულ ყო ფი სა და იმ პ ლე მენ ტა ცი ის კუთხით. აგ რეთ ვე, 
პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბაფ-
სა და ACCA-ს შო რის აკ რე დი ტა ცი ის მოთხოვ ნა თა შე სა ბა მი სო ბის დაც ვა და შემ დ გომ 
სა ან გა რი შო პე რი ო დი სათ ვის აკ რე დი ტა ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა.

ვფიქ რობ, გამ გე ო ბის წევ რად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში, ჩე მი ცოდ ნა, კვა ლი ფი კა ცია და 
პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ბა ფის წევ რე ბის გა ნათ ლე ბი სა და სერ-
ტი ფი ცი რე ბის სფე რო ში მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის არა მარ ტო შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, არა მედ მის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. ასე ვე, ბა ფის გამ გე ო ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ასა მაღ ლებ ლად.

პა ტი ვის ცე მით, კონ ს ტან ტი ნე და თი აშ ვი ლი

ნოდარ	ებანოიძის
სა		მო		ტი		ვა		ციო	წე		რი		ლი

სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის  
სა ერ თო კრე ბის დე ლე გა ტებს

ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო!

ბევ რი ფიქ რის შემ დეგ მი ვი ღე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა კვლავ გთხო ვოთ სა ქარ თ ვე ლოს ბუ-
ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის წევ რო ბი სათ ვის მხარ და ჭე რა.

ჩე მი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ სურ ვი ლი მაქვს მოკ რ ძა ლე ბუ ლი 
წვლი ლი შე ვი ტა ნო პი რა დად ჩემ თ ვის და ჩვე ნი პრო ფე სი ის თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
ორ გა ნი ზა ცი ის, ბა ფის საქ მი ა ნო ბა ში. ბა ფის, რო მელ მაც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, მა-
ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის, პრო ფე სი ა ზე უზო მოდ შეყ ვა რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის შრო მი სა და 
თავ და დე ბის წყა ლო ბით შეძ ლო არა მხო ლოდ სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის ნამ დ ვი ლი 
წევ რის სტა ტუ სის მო პო ვე ბა და სხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ აღი ა რე ბა, 
არა მედ მნიშ ვ ნე ლო ვან შე დე გებს მი აღ წია ქვე ყა ნა ში ამ მი მარ თუ ლე ბით ადა მი ან თა 
პრო ფე სი ულ ზრდა ში.

შე დე გე ბი მარ თ ლაც შთამ ბეჭ და ვია და ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ მი მარ თუ ლე ბით ძა ლის-
ხ მე ვის გაძ ლი ე რე ბა, რაც დი დად შე უწყობს ხელს პრო ფე სი ის შემ დ გომ გან ვი თა რე ბას 
და ქვე ყა ნა ში ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბას.

ორი ო დე სიტყ ვით ჩემს მოკ რ ძა ლე ბულ წვლილ ზე მო გახ სე ნებთ. ვარ ფე დე რა ცი ის 
გამ გე ო ბის წევ რი 2016 წლი დან დღემ დე. აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას ვი ღებ დი და ვი ღებ 
ფე დე რა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში და შემ დ გომ შიც, მი უ ხე და ვად ჩე მი მო მა ვა ლი სტა ტუ სი სა, 
რა საც არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი გან საზღ ვ რავს, მზად ვარ აქ ტი უ რად ვი ყო ჩარ თუ ლი მიმ-
დი ნა რე საქ მი ა ნო ბა ში.

პრო ფე სი ით ვარ ეკო ნო მის ტი. ვსაქ მი ა ნობ დი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის აღ მას რუ-
ლე ბელ რგოლ ში, სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ ლეს მა კონ ტ რო ლე ბელ ორ გა ნო ში.
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ნიკოლოზ	ჭოჭუას
სა		მო		ტი		ვა		ციო	წე		რი		ლი

პა ტივ ცე მუ ლო დე ლე გა ტე ბო,

მე გახ ლა ვართ ნი კო ლოზ ჭო ჭუ ა, შპს KPMG Georgia-ს აუდი ტის დე პარ ტა მენ ტის დი-
რექ ტო რი.

წი ნამ დე ბა რე წე რი ლით გა მოვ ხა ტავ „საქართველოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და 
აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის“ (ბაფ) გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტად რე გის ტ რა ცი ის 
სურ ვილს და მზა ო ბას, რომ ჩე მი პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნა და უნა რე ბი მო ვახ მა რო ბაფ -ის 
წი ნა შე არ სე ბუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას და შემ დ გომ გან ვი თა რე ბას.

2015 წლი დან დღემ დე ვარ პრაქ ტი კო სი აუდი ტო რი და ჩე მი საქ მი ა ნო ბის ძი რი თად 
სფე როს წარ მო ად გენს მო წი ნა ვე ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის თ ვის აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის (ISAs) შე სა ბა მი სად აუდი ტის ჩა ტა რე ბა.

2016 წლი დან გახ ლა ვართ “Association of Chartered Certified Accountants” 
(ACCA) წევ რი, ასე ვე ვარ ბაფ -ის წევ რი.

მჯე რა, რომ ჩე მი პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბი და გა მოც დი ლე ბა შე საძ ლებ ლო ბას მომ ცემს 
ბაფ-ს ხე ლი შე ვუწყო:

- პრო ფე სი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის სრულ ყო ფა ში; 

- სა ზო გა დო ე ბა ში პრო ფე სი ის მი მართ ნდო ბის ამაღ ლე ბა ში;

- სა ერ თა შო რი სო ბუ ღალ ტ რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ სა თუ ასო ცი ა ცი ებ თან პარ ტ ნი ო რო ბის 
გაღ რ მა ვე ბა სა და

- ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ-
თან მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბა ში.

გამ გე ო ბის წევ რად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში, არ და ვი შუ რებ ენერ გი ას, რომ ჩე მი პრო-
ფე სი უ ლი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა მო ვახ მა რო ბაფ -ის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ლე ბას და 
გამ გე ო ბის წევ რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით ხე ლი შე ვუწყო პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბას.

პა ტი ვის ცე მით, ნი კო ლოზ ჭო ჭუა

2007 წლი დან დღემ დე ვე წე ვი აუდი ტო რულ საქ მი ა ნო ბას - -ამ ჟა მად ვარ აუდი ტო რუ ლი 
კომ პა ნია „ინტელექტ-აუდიტის“ გა რი გე ბის პარ ტ ნი ო რი და დი რექ ტო რი.

ვი ყა ვი სა ქარ თ ვე ლოს მერ ვე მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის წევ რი და სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო 
კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რის პირ ვე ლი მო ად გი ლე.

2018 წლი დან დღემ დე აქ ტი უ რად ვარ ჩარ თუ ლი მსოფ ლიო ბან კის პრო ექ ტ ში, რო მე-
ლიც ეხე ბა სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
(IPSAS) და ნერ გ ვას. ასე ვე, რო გორც ბა ფის წარ მო მად გე ნე ლი, ვმო ნა წი ლე ობ დი პრო-
ფე სი ის აქ ტუ ა ლურ თე მებ ზე ჩა ტა რე ბულ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ებ ში.

პა ტი ვის ცე მით, ნო დარ ება ნო ი ძე
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ნიკოლოზ	ბაკაშვილის

სა		მო		ტი		ვა		ციო	წე		რი		ლი

სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის ძვირ ფა სო 
წევ რე ბო!

პა ტივ ცე მუ ლო კო ლე გე ბო, თქვენს მი ერ გა მო ხა ტუ ლი ნდო ბი სა და მხარ და ჭე რის შე-
დე გად, ჩე მი გამ გე ო ბის წევ რად არ ჩე ვის შემ დეგ ორი წე ლი გა ვი და და კვლავ თქვე ნი 
ყუ რადღე ბის, მხარ და ჭე რი სა და თა ნად გო მის იმე დით მინ და მო გახ სე ნოთ, რომ მიმ დი-
ნა რე სა არ ჩევ ნო მა რა თონ ში ჩე მი ჩაბ მა ნა კარ ნა ხე ვია იმ სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა 
და პრობ ლე მე ბის პი რის პირ დგო მით, რაც დღეს ჩვენს პრო ფე სი ას უდ გას!

გან ვ ლი ლი ორი წე ლი ხომ კა ცობ რი ო ბი სა და მათ შო რის ჩვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის პან დე-
მი ას თან გამ კ ლა ვე ბის ეპო ქად აღიქ მე ბო და და აქე დან გა მომ დი ნა რე, ცხოვ რე ბის და 
მუ შა ო ბის წე სის ახ ლე ბუ რად დამ კ ვიდ რე ბა მოგ ვი წი ა, კერ ძოდ, ბო ლო პე რი ოდ ში ჩვენ გან 
ინი ცი რე ბუ ლი რე გი ო ნებ ში შეხ ვედ რე ბის და წევ რებ თან მაქ სი მა ლუ რად და ახ ლო ე ბის პი-
რო ბებ ში არ სე ბუ ლი თუ მო სა ლოდ ნე ლი პრობ ლე მე ბის ერ თად გა დაწყ ვე ტის პო ლი ტი კა 
ნა წი ლობ რივ ონ ლა ინ სის ტე მით დამ ყა რე ბუ ლი კავ ში რე ბით შე იც ვა ლა, რაც ვფიქ რობ 
გან სა ახ ლე ბე ლია და უფ რო მე ტიც, პრო ფე სი უ ლი დახ მა რე ბაა სა ჭი რო ად გი ლებ ზე.

პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის თვით მ ყო ფა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და თა ვად პრო ფე სი-
ის გან ვი თა რე ბის თ ვის ბაფის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ და გამ გე ო ბამ სე რი ო ზუ ლი სა მუ შაო 
გას წია და შე სა ბა მი სად იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი კი დეც მა რე გუ ლი რებ ლის მხრი და ნაც, რა საც 
მოჰ ყ ვა მცდე ლო ბა და რე ა ლუ რი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის და ნერ გ ვის 
მი მარ თუ ლე ბით.

გულ წ რ ფე ლად მინ და გან ვაცხა დო, რომ ჩვენს პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას დი ნა მი უ რი 
გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში სხვა გა მოწ ვე ვე ბიც გა უჩ ნ და ბო ლო პე რი ოდ ში, რა საც პრო-
ფე სი ის შიგ ნით და რა გინდ გა საკ ვი რიც არ უნ და იყოს, გამ გე ო ბის ზო გი ერ თი წევ რის 
მხრი დან მცდა რი აზ რე ბის ტი რა ჟი რე ბა მოჰ ყ ვა.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მი მაჩ ნ და, მი მაჩ ნია და მო მა ვალ შიც „ბაფ”-ის გამ-
გე ო ბის წევ რად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა შიც, ჩე მი ქმე დე ბა მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა პრო ფე სი ის 
გან ვი თა რე ბის კენ, ქარ თუ ლი აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბის წარ მო ჩე ნი სა კენ, აუდი ტო რულ 
ბა ზარ ზე თა ნა ბარ ზო მი ე რი პი რო ბე ბის და წე სე ბის კენ, ჩვე ნი პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი-
ის სა ხე ლის, ავ ტო რი ტე ტის, ერ თი ა ნო ბის, სიმ ტ კი ცის, სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი 
ხა რის ხი სა და სტან დარ ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა კენ.

პა ტი ვის ცე მით, ნი კო ლოზ ბა კაშ ვი ლი
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თე	ი	მუ	რაზ	ფარ	ცხა	ლა	ძის

სა		მო		ტი		ვა		ციო	წე		რი		ლი

მე რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის 
გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტი და სტან დარ ტე ბის კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე, ვფიქ რობ 
რომ ჩე მი ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის წევ რად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში:

ხელს შე ვუწყობ, რომ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში/უნი ვერ სი ტე ტებ ში იყოს აღ რიცხ ვა აუდი-
ტის სპე ცი ა ლო ბებ ში სა ერ თა შორ სო სტან დარ ტებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სას წავ ლო პროგ რა მე-
ბი, რა თა სტუ დენ ტ მა უნი ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბის შემ დეგ შე იქ მ ნას მყა რი სა ფუძ ვე ლი 
სწავ ლის გა საგ რ ძე ლებ ლად, რა თა მო ი პო ვოს პრო ფე სი ო ნა ლის სერ ტი ფი კა ტი. ასე ვე 
ხელს შე ვუწყობ, ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის და აუდი ტის სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
აღ ჭურ ვა შე სა ბა მი სი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბით ქარ თულ ენა ზე, ასე ვე უმაღ ლე სი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის, ბიზ ნე სის და პრო ფე სი ის ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის 
გაძ ლი ე რე ბას.

მაქ სი მა ლუ რად ვეც დე ბი ხე ლი შე ვუწყო აუდი ტის და აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის გავ რ ცე ლე ბას და და ნერ გ ვას სა ქარ თ ვე ლო ში, გან სა კუთ რე ბით კი მცი რე და 
სა შუ ა ლო კომ პა ნი ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვას, რო მე ლიც 
ჩე მი ღრმა რწმე ნით რე ლე ვან ტუ რია სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი 90%-ზე მე ტი სა წარ-
მო ე ბი სათ ვის. ასე ვე ხელს შე ვუწყობ სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და 
აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის, რო გორც პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბას 
და პირ ველ რიგ ში მის პრო ფე სი ო ნა ლებ ზე ორი ენ ტა ცი ას და ფო კუ სი რე ბას.

მი ვი ღებ მო ნა წი ლე მო ბას აღ რიცხ ვა -ა უ დი ტის კა ნონ მ დებ ლო ბის და რე გუ ლი რე ბის გან-
ხილ ვა ში, რო მე ლიც შე სა ბა მი სი იქ ნე ბა ევ რო კავ ში რის მოთხოვ ნებ თან და ხელს შე უწყობს 
აღ რიცხ ვის და აუდი ტის პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბას, სტან დარ ტე ბის დამ კ ვიდ რე ბას და 
ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის რე ა ლუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბას.

პა ტი ვის ცე მით, თე ი მუ რაზ ფარ ცხა ლა ძე
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გო	ჩა	ჭო	ლო	კა	ვას
სა	მო	ტი	ვა	ციო	წე	რი	ლი

მო გე სალ მე ბით და მად ლო ბას გიხ დით იმი სათ ვის, რომ გაქვთ გან ზ რახ ვა გა ეც ნოთ ჩემს 
სა მო ტი ვა ციო წე რილს.

მინ და ორი სიტყ ვით გა გაც ნოთ ჩე მი ხედ ვა აღ რიცხ ვი ა ნო ბის რი გი სა კითხე ბის შე სა ხებ. 
ზო გა დად იგი ეყ რ დ ნო ბა შემ დეგ პოს ტი ლა ტებს: 1. ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბის ბა ზისს 
წარ მო ად გენს ჯან სა ღი ეკო ნო მი კა. 2. ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია 
სრულ ფა სო ვა ნი, მაქ სი მა ლუ რად თა ვი სუ ფა ლი ბიზ ნეს გა რე მო. 3. კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნი ბიზ ნეს გა რე მოს ფორ მი რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია მის მო თა მა შე ებ ზე მაქ სი მა ლუ რად 
სრუ ლი ბიზ ნეს ინ ფორ მა ცი ის არ სე ბო ბის გა რე შე. 4. ბიზ ნეს ზე კვა ლი ფი ცი უ რი და სრუ-
ლი ინ ფორ მა ცი ის არ სე ბო ბა შე უძ ლე ბე ლია სუს ტი სა აღ რიცხ ვო სის ტე მის არა სე ბო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში. 5. გა მარ თუ ლი, ბიზ ნე სის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი, სა აღ რიცხ ვო სის-
ტე მე ბის ფუნ ქ ცი ო ნე რე ბას ჭირ დე ბა შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლი, რო მელ საც 
გა აზ რე ბუ ლი ექ ნე ბა თა ვი სი ფუნ ქ ცი ა- მო ვა ლე ბე ბი და ექ ნე ბა მზა ო ბა კუთ ვ ნი ლი წვლი ლი 
შე ი ტა ნოს ჩვე ნი ქვეყ ნის უპირ ვე ლე სად ეკო ნო მი კუ რი, ხო ლო შემ დეგ კი ზო გა დად გან-
ვი თა რე ბის საქ მე ში.

ვფიქ რობ მო ცე მულ პო ზი ცი ა ზე არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში მო მე ცე მა სა შუ ა ლე ბა ჩე მი წვლი ლი 
შე ვი ტა ნო ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ სა კითხებ ში. მი მაჩ ნი ა, რომ მაქვს ვა კან ტუ რი თა ნამ დე-
ბო ბის შე სა ბა მი სი თე ო რი უ ლი ცოდ ნა და პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა, ვთვლი, რომ 
გამ გე ო ბის წევ რო ბა ჩე მი უნარ - ჩ ვ ვე ბის ადეკ ვა ტუ რი ა.

აქ ვე მინ და ორი ოდ სიტყ ვით მო გითხ როთ ჩე მი ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბის და მი-
ღე ბუ ლი ცოდ ნის შე სა ხებ. უპ რ ვე ლეს ყოვ ლი სა მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი ჩე მი გა მოც დი-
ლე ბა ბიზ ნეს სა და აღ რიცხ ვის სფე რო ში, რო მე ლიც და ახ ლე ბე ით 35-40 წელს ით ვ ლის. 
არ სე ბულ მა გა მოც დი ლე ბამ და მი ღე ბულ მა ცოდ ნამ მომ ცა იმის უნა რი, რომ საკ მა ოდ 
დი დი სიღ რ მით შე ვის წავ ლო ბიზ ნეს პრო ცე სე ბი და და ვად გი ნო ან დავ ნერ გო ბიზ ნე სის 
ინ ტე რე სებ ზე მორ გე ბი უ ლი სა აღ რიცხ ვო სი სი ტე მე ბი. ჩე მი ბიზ ნეს თან და აღ რიცხ ვი ა ნო-
ბას თან ურ თი ერ თო ბა იწყე ბა 1995 წლი დან, რო დე საც იმ დ რო ინ დე ლი აუდი ტო რუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის დი დი ხუ თე უ ლი დან ერ თ -ერ თის, აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნი ის ან დერ სე ნი 
კონ სალ ტინ გის, ეგი დით და დი დი ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბის ხელ შეწყო ბით ქ. მოს კოვ ში, 
და ვამ თავ რე ბიზ ბე სის მე ნეჯ მენ ტის კურ სე ბი. აღ რიცხ ვი ნო ბის სფე რო ში საქ მი ა ნო ბა და-
ვიწყე 2007 წლი დან. 2010 - 2015 წლებ ში გა ვი ა რე პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტე რე ბის 
ინ ს ტი ტუტ ში არ სე ბუ ლი ას სა -ის სრუ ლი კურ სი. ვარ ბა ფის წევ რი 2010 წლი დან, 2015 
წლი დან კი პრო ფე სი ნა ლი ბუ ღალ ტე რი. 2016 წლი დან ვარ ას სა პროგ რა მის გავ ლის 
შე დე გად სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი აუდი ტო რი, 2017 წლი დან ვარ სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი ბიზ-
ნე სის და არა მა ტე რი ა ლუ რი ქო ნე ბის შემ ფა სე ბე ლი, ხო ლო 2018 წლი დან კი მოძ რა ვი 
ქო ნე ბის სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი შემ ფა სე ბე ლი. 2016 წლი დან ვარ აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნია 
„არბიტრანსის“ მმარ თ ვე ლი პარ ტ ნი ო რი. 2019 წლის 1 ოქ ტომ ბ რი დან 2022 წლის 1 
ოქ ტომ ბ რამ დე ვი ყა ვი სა ერ თა შო რი სო ქსე ლუ რი კომ პა ნია ფი ქე ეფ კა ი ზე ნის აუდი ტის 
გა რი გე ბის პარ ტ ნი ო რი, ხო ლო 2022 წლის 1 ოქ ტომ ბ რი დან კი ამა ვე კომ პა ნისს თა ნამ-
ფ ლო ბე ლი და მმარ თ ვე ლი პარ ტ ნი ო რი. მი მაჩ ნი ა, რომ ხა რის ხი ა ნი აუდი ტის წარ მარ თ ვის 
პრო ცე დუ რე ბი, ხა რის ხის კონ ტ რო ლის ახა ლი სტან დარ ტე ბის, ხმსს1, ხმსს2 და ასს 220 
მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მო ითხოვს დიდ ძა ლის ხ მე ვას, რო გორც აუდი ტო რუ ლი 
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ფირ მის აგ რეთ ვე ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტის გა რი გე ბის დო ნე ზე. ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი დან გა-
მომ დი ნა რე მი ვი ღე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ აუდი ტო რუ ლი ფირ მა შპს „არბიტრანსს“ 
შე ე ჩე რე ბი ნა აუდი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბა, რაც გა მო ი ხა ტა იმა ში, რომ 2022 წლის 28 
ნო ემ ბ რი დან ჩე მი თხოვ ნით ამო ღე ბულ იქ ნა აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბის რე ეს ტ რი დან.

სის ტე მუ რად გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი მაქვს „ბუღალტრული აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუდი ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს მოქ მე დი კა ნო ნი სა და შე სა ბა მი სი კა ნონ მ-
დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბი, ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის 
სფე რო ში, გა მოკ ვ ლე უ ლი მაქვს ბო ლო წლე ბის სა ქარ თ ვე ლოს აუდი ტო რუ ლი ბაზ რის 
მო ნა ცე მე ბი, ვიც ნობ ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის ხედ ვებს ბუ ღალ ტ რუ ლი 
აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვებ ზე, სის ტე მა ტი უ რად ვეც ნო ბი ზე დამ-
ხედ ვე ლი ორ გა ნოს- ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის სამ სა ხუ რის მი ერ მი სი შექ მ ნის დღი დან დღემ დე გან ხორ ცი ე ლე ბულ აქ ტი ვო ბებს. 
რო გორც ხე დავთ ჩემ თ ვის ნაც ნო ბი ა, რო გორც არა ქსე ლუ რი აგ რეთ ვე სა ერ თა შო რი სო 
ქსე ლუ რი აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბის გა მოც დი ლე ბა, ამი ტომ არ მომ წონს ის გა რე მო ე ბა 
რომ ბაფ -ის გამ გე ო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას საკ მა ოდ შიშ ნა რე ვი ურ თი ერ თო ბა აქვს ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ თან, თუმ ცა არც და პი რის პი რე ბის მომ ხ რე ვარ და ვფიქ რობ, 
რომ ყო ვე ლი სა კა მა თო სა კითხი უნ და გა დაწყ დეს ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მით და სა ერ თო 
ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. მი მაჩ ნია რომ ჩვენს სფე რო ში მა ღა ლი ხა რის ხის მი საღ-
წე ვად აუცი ლე ბე ლია — მე ტი ურ თი ერ თო ბა და ჩარ თუ ლო ბა რო გორს ბა ფის მხრი დან 
აგ რეთ ვე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მხრი და ნა, ამას თან აუცი ლე ბელ პი რო ბად მი-
მაჩ ნია ბაფ -ის და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რის ხის დაც ვა შე ნარ ჩუ ნე ბა. სა ზო გა დოდ ვთვლი, 
რომ ბაფ -ის საქ მი ა ნო ბა გა ცი ლე ბით აქ ტი უ რი და დი ნა მი უ რი უნ და იყოს აუდი ტო რე ბი სა და 
ბუ ღალ ტ რე ბის პრო ფე სი ე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის ნა წილ ში. ვფიქ რობ, რომ აუცი ლე ბე ლია 
ბა ფის წევრ აუდი ტო რებს და ბუ ღალ ტ რებს ბა ფის თა ნად გო მის მეშ ვე ო ბით უფ რო მე ტი 
შე საძ ლებ ლო ბა ქონ დეთ გა იღ რ მა ონ პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნა და ამ გზით უზ რუნ ველ ყონ 
რო გორც სა კუ თა რი აგ რეთ ვე ჩვე ნი დარ გის პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა.

მი უ ხე დავდ იმის რომ ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში გა აქ ტი უ რე ბუ ლია ეს სა კითხი 
და ექ ცე ვა გარ კ ვე უ ლი ყუ რადღე ბა მე მა ინც ვფიქ რობ, რომ უფ რო მე ტი ყუ რადღე ბა 
ჭირ დე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვის 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხს. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ჩე მი აზ რით, აუცი ლე ბე ლია თა ნამ შ-
რომ ლე ბის სწავ ლე ბის სა კითხ ში ქმე დი თი, კომ პე ტენ ტუ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი სა და სხვა 
აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

ვფიქ რობ ჩე მე უ ლი ხედ ვა საკ მა ოდ პო ზი ტი უ რად და ეფექ ტუ რად იმოქ მე დებს ბუ ღალ ტ რე-
ბი სა და აუდი ტო რე ბის პრო ფე სი ულ ზრდა ზე და შე სა ბა მი სად ჩვე ნი პრო ფე სი უ ლი ბიზნეს 
გარემოს გაზრდა-განვითარებაზე. გარდა ამისა, ვფიქრობ გასათვალისწინებელია, რომ 
ჩემი აქტივობები არ ავნებს, სდპ აუდიტის განხორციელების უფლების მქონე კომპანიების, 
აგრეთვე რეგულატორის საქმიანობას, პირიქით უფრო მეტად განავითარებს მას.

მადლობას გიხდით, რომ გამონახეთ დრო გაცნობოდით ჩემს სამოტივაციო წერილს.

გოჩა ჭოლოკავა
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ნი	ნო	მე	ნაბ	დის

სა	მო	ტი	ვა	ციო	წე	რი	ლი

გაც ნო ბებთ, რომ ფე და რე ცი ის ნამ დ ვი ლი წევ რი ვარ 2000 წლი დან და არას დ როს არ 
წა მო მი ყე ნე ბია ჩე მი კან დი და ტუ რა გამ გე ო ბის წევ რო ბის პო ზი ცი ა ზე, თუმ ცა ყო ველ თ ვის 
დი დი ყუ რადღე ბით ვა დევ ნებ დი თვალს ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვან მოვ ლე ნებს. ეხ ლა გა-
დავ წყ ვი ტე წარ ვად გი ნო ჩე მი კან დი და ტუ რა სა ქარ თ ვე ლოს პრო ცე სი ულ ბუ ღალ ტერ თა 
და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის წევ რის პო ზი ცი ა ზე, რო გორც ბიზ ნეს ში და საქ-
მე ბუ ლი ბუ ღალ ტერ მა.

გა ნათ ლე ბით ვარ ინ ჟი ნე რი (ბაკალავრიატი), ეკო ნო მის ტი (ბაკალავრიატი), ფი ნან სე ბი 
(მაგისტრატურა/თავისუფალი უნი ვერ სი ტე ტი). ვარ ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი და ძი-
რი თად პრაქ ტი კულ საქ მი ა ნო ბას თან ერ თად ვკითხუ ლობ ლექ ცი ებს ქარ თულ /ა მე რი კულ 
უნი ვერ სი ტეტ ში (GAU). ეს მაძ ლევს სა შუ ა ლე ბა ურ თი ერ თო ბა მქონ დეს ახალ გაზ რ და 
თა ო ბას თან და ზუს ტად გა ვი აზ როთ მა თი ინ ტე რე სე ბი, მოთხოვ ნე ბი.

მე პრაქ ტი კი დან მი ვე დი სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში. მაქვს 25 წლი ა ნი პრო ფე ცი უ ლი 
საქ მი ა ნო ბის გა მოც დი ლე ბა სხვა დას ხ ვა სფე რო ებ ში (მშენებლობა, ქი მი უ რი წარ მო ე ბა, 
ლუ დის და ლი მო ნა თის წარ მო ე ბა). შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ძი რი თად საქ მი ა ნო ბას თან ერ-
თად ვმუ შა ობ და მო უ კი დე ბელ აუდი ტო რად.

კარ გად ვიც ნობ „ბუღალტრული აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის შე სა ხებ“ სა-
ქარ თ ვე ლოს დღეს მოქ მედ კა ნონს. ვაც ნო ბი ე რებ გლო ბა ლურ ახალ გა მოწ ვე ვებს ჩვე ნი 
საქ მი ა ნო ბის სფე რო ში. მაქვს სურ ვი ლი ჩვე ნი პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცია გახ დეს ჩვე ნი 
პრო ფე სი ის (ბუღალტერია/აუდიტი) პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის უფ რო აქ ტი უ რი ახალ გაზ რ-
დებ ში და პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა ში. გამ გე ო ბის წევ რად არ ჩე ვის 
შემ თხ ვე ვა ში, ჩე მი მრა ვალ წ ლი ა ნი/ მ რა ვალ ფე რო ვა ნი პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბით 
მინ და წვლი ლი შე ვი ტა ნო ბა ფი-ს წარ მა ტე ბა ში და ჩვე ნი პრო ფე სი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ა ში.

ნი ნო მე ნაბ დე
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სა		ლო		მე	ოდი		შა		რი	ას

სა		მო		ტი		ვა		ციო	წე		რი		ლი

მო  ხა  რუ  ლი ვარ წარ   მო  გიდ   გი  ნოთ მცი  რე  დი პრო  ფე  სი  უ  ლი ინ   ფორ   მა  ცია ჩემს შე  სა  ხებ. 
2001-2005 წწ-ში წარ   ჩი  ნე  ბით და  ვას   რუ  ლე სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ტექ   ნი  კუ  რი უნი  ვერ   სი  ტე  ტის 
ჰუ  მა  ნი  ტა  რულ   -   ტექ   ნი  კუ  რი ფა  კულ   ტე  ტი აუდი  ტის სპე  ცი  ა  ლო  ბით და მო  მე  ნი  ჭა ბა  კა  ლავ   რის 
ხა  რის   ხი. 2006-2008 წწ-ში ამა  ვე უნი  ვერ   სი  ტეტ   ში და  ვას   რუ  ლე ჰუ  მა  ნი  ტა  რულ   -   სო  ცი  ა  ლუ -
რი ფა  კულ   ტე  ტი ბიზ   ნე  სის მარ   თ   ვის სპე  ცი  ა  ლო  ბით და მო  მე  ნი  ჭა მა  გის   ტ   რის აკა  დე  მი  უ  რი 
ხა  რის   ხი, ხო  ლო უკ   ვე 2019 წლის ივ   ლის   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ტექ   ნი  კუ  რი უნი  ვერ   სი  ტე  ტის 
სა  ინ   ჟინ   რო ეკო  ნო  მი  კის, მე  დი  ა  ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბი  სა და სო  ცი  ა  ლურ მეც   ნი  ე  რე  ბა  თა ფა  კულ  -
ტე  ტის სა  დი  სერ   ტა  ციო საბ   ჭოს გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბით მო  მე  ნი  ჭა ეკო  ნო  მი  კის დოქ   ტო  რის 
აკა  დე  მი  უ  რი ხა  რის   ხი. 2010 წლის 20 სექ   ტემ   ბ   რი  დან გახ   ლა  ვართ სერ   თი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი 
ბუ  ღალ   ტე  რი და ამა  ვე პე  რი  ო  დი  დან ვარ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პრო  ფე  სი  ო  ნალ ბუ  ღალ   ტერ   თა 
და აუდი  ტორ   თა ფე  დე  რა  ცი  ის წევ   რი.

2018 წლის დე  კემ   ბერ   ში კონ   კურ   სის წე  სით არ   ჩე  უ  ლი ვი  ყა  ვი USAID-ის პრო  ექ   ტის 
„მმართველობა გან   ვი  თა  რე  ბი  სათ   ვის” (G4G) ფარ   გ   ლებ   ში ქარ   თუ  ლე  ნო  ვან მსს ფასს 
(ფინანსური ან   გა  რიშ   გე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სტან   დარ   ტი (ფასს) მცი  რე და სა  შუ  ა  ლო სა -
წარ   მო  ე  ბი  სათ   ვის) ტრე  ნე  რად, რაც გუ  ლის   ხ   მობს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მას   შ   ტა  ბით ტრე  ნინ   გის 
ჩა  ტა  რე  ბას მცი  რე და სა  შუ  ა  ლო სა  წარ   მო  ე  ბი  სათ   ვის გან   კუთ   ვ   ნილ ფი  ნან   სუ  რი ან   გა  რიშ   გე  ბის 
სა  ერ   თა  შო  რი  სო სტან   დარ   ტ   ში (ფასს).

ჩე  მი კა  რი  ე  რუ  ლი მოღ   ვა  წე  ო  ბა 2006 წლი  დან იწყე  ბა და შე  იძ   ლე  ბა ით   ქ   ვას, ჩვიდ   მეწ  -
ლი  ა  ნი გა  მოც   დი  ლე  ბა მრა  ვალ სა  ერ   თა  შო  რი  სო, ად   გი  ლობ   რივ სა  წარ   მო  ებ   სა თუ არა -
კო  მერ   ცი  ულ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   ში (ააიპ) ბუ  ღალ   ტ   რის, მთა  ვა  რი ბუ  ღალ   ტ   რის თუ ფი  ნან   სუ  რი 
მე  ნე  ჯე  რის პო  ზი  ცი  ა  ზე მუ  შა  ო  ბას მო  ი  ცავს. ჩე  მი სა  მუ  შაო გრა  ფი  კი სა  შუ  ა  ლე  ბას მაძ   ლევს 
ბუ  ღალ   ტ   რუ  ლი მომ   სა  ხუ  რე  ბა გა  ვუ  წიო სხვა  დას   ხ   ვა სფე  რო  ში და  საქ   მე  ბულ ბიზ   ნეს   კომ  -
პა  ნი  ებს, ასე  ვე მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა მი  ვი  ღო აუდი  ტო  რუ  ლი შე  მოწ   მე  ბის გან   მა  ხორ   ცი  ე  ლე  ბელ 
ჯგუ  ფებ   ში აუდი  ტო  რის ასის   ტენ   ტის სტა  ტუ  სით. 2018 წლი  დან აქ   ტი  უ  რად ვარ ჩარ   თუ  ლი 
სატ   რე  ნინ   გო საქ   მი  ა  ნო  ბა  ში, რაც ძი  რი  თა  დად ფი  ნან   სუ  რი ან   გა  რიშ   გე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
სტან   დარ   ტებს მო  ი  აზ   რებს თა  ვის თავ   ში, თუმ ცა, არა მხო ლოდ. ამა ვე პე რი ო დი დან აქ ტი-
უ რად ვი ღებ მო ნა წი ლე ო ბას ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
ქვეყ ნის მას შ ტა ბით და ნერ გ ვა ში. უკ ვე 2020 წლი დან ვარ სსიპ სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის სა ხელ-
მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში მოწ ვე უ ლი ლექ ტო რი და ვუძღ ვე ბი ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბის 
სა ბა კა ლავ რო და სა მა გის ტ რო პროგ რა მის ლექ ცი ებს. 2021 წლი დან სა გა და სა ხა დო 
ექ ს პერ ტად მუ შა ო ბა და ვიწყე ჟურ ნალ ში „გადასახადები და აღ რიცხ ვა“.

ვფიქ რობ, ჩე მი გა მოც დი ლე ბა და შე სა ბა მი სი უნა რე ბი იძ ლე ვა სა ფუძ ველს მაძ ლევს უფ-
ლე ბას წარ ვად გი ნო ჩე მი კან დი და ტუ რა ბა ფის გამ გე ო ბის წევ რო ბა ზე, რაც სა შუ ა ლე ბას 
მომ ცემს ჩე მი პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბით მხარ ში და ვუდ გე ბაფს, რო მე ლიც თა ვის 
მხრივ უამ რავ ბუ ღალ ტერ წევრს აერ თი ა ნებს და ეს მა შინ, რო ცა ზუს ტად ბუ ღალ ტ რებ-
თან ყო ველ დღი უ რი ურ თი ერ თო ბით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, კარ გად ვი ცი რა აწუ ხებთ მათ, 
რა სა კითხე ბის გა დაჭ რა სურთ.

ბა ფის გამ გე ო ბა ში წევ რად (ბუღალტრის კვო ტით) არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში მაქვს გან ზ რახ ვა 
ბა ფის მე ნეჯ მენ ტ თან ერ თად და ვა ორ გა ნი ზო ბა ფის წევ რი ბუ ღალ ტ რე ბის გა მო კითხ ვე ბი 
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ამ კა ტე გო რი ის სპე ცი ა ლის ტე ბის ინ ტე რე სე ბის, სურ ვი ლე ბი სა და მიზ ნე ბის, გა მოწ ვე ვე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით, გა ვეც ნო ამ სფე რო ში არ სე ბულ კვლე ვებს, შე დე გებს გა ვუ-
კე თო სის ტე მა ტი ზა ცია და შე ვი მუ შა ოთ ადეკ ვა ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი ბა ფის მე ნეჯ მენ ტ თან 
ერ თად მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით.

მაქვს გან ზ რახ ვა ჩე მი პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბი და გა მოც დი ლე ბა მო ვახ მა რო ბა ფის წევრ 
პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის ამაღ ლე ბა სა და ბა ფის წეს დე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას.

გმად ლობთ თქვე ნი იმ დრო ი სათ ვის, რო მე ლიც და უთ მეთ ჩე მი სა მო ტი ვა ციო წე რი ლის 
გაც ნო ბას.

სა ლო მე ოდი შა რია

ლია	გოგ	სა	ძის

სა	მო	ტი	ვა	ციო	წე	რი	ლი

და ვამ თავ რე თბი ლი სის ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სა ინ ჟინ რო 
ეკო ნო მი კის ფა კულ ტე ტი, მრეწ ვე ლო ბის ეკო ნო მი კი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის სპე ცი ა ლო ბით. 
1999 წელს მი ვი ღე პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რის წო დე ბა. 2010 წელს და ვამ თავ რე ბა-
ფის პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა ACCA პროგ რა მას.

ვმუ შა ობ დი სხვა დას ხ ვა კომ პა ნი ებ ში ფი ნან სურ მე ნე ჯე რად, მთა ვარ ბუ ღალ ტ რად, სა-
გა და სა ხა დო ექ ს პერ ტად, აუდი ტო რად, აღ რიცხ ვი სა და ან გა რიშ გე ბის სამ მარ თ ვე- ლოს 
უფ რო სად. მაქვს 30-წლიანი პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბა.

2000 წლი დან დღემ დე ვმუ შა ობ პროფესიონალ ბუ ღალ ტერ თა ინ ს ტი ტუტ ში პრო ფე სი უ ლი 
გა დამ ზა დე ბის ფა კულ ტე ტის ლექ ტო რად მო დუ ლებ ში: F3 — „ფინანსური აღ რიცხ ვა”, 
F7  — „ფინანსური ან გა რიშ გე ბა”, F8 — „აუდიტი და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა”.

მაქვს ევ რო პე ლი და ამე რი კე ლი დო ნო რე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სა ერ თა შო რი სო 
პრო ექ ტებ ში მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა.

2000 წელს ვკითხუ ლობ დი ლექ ცი ებს „საგადასახადო ინ ს პექ ცი ის მო ხე ლე თა გა დამ-
ზა დე ბის” პრო ექ ტ ში.

2003, 2008, 2019 და 2022 წლებ ში მიწ ვე უ ლი ვი ყა ვი USAID- ისა და მსოფ ლიო 
ბან კის მი ერ და ფი ნან სე ბულ „ACCA-ის წიგ ნე ბის თარ გ მა ნი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის გან-
ვი თა რე ბის“ პროგ რა მა ში მო დუ ლე ბის თარ ჯიმ ნად და ექ ს პერ ტად.

2005 წელს, მსოფ ლიო ბან კის მი ერ და ფი ნან სე ბულ „კონტროლის პა ლა ტის მო ხე ლე თა 
გა დამ ზა დე ბის” პრო ექ ტ ში ვკითხუ ლობ დი ლექ ცი ებს.

2022 წელს მიწ ვე უ ლი ვი ყა ვი ლექ ტო რად მსოფ ლიო ბან კის მი ერ და ფი ნან სე ბულ 
პრო ექ ტ ში „უნივერსიტეტის ლექ ტო რე ბის ტრე ნინ გე ბი პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცირე ბის 
პროგ რა მის (ACCA) სწავ ლე ბის მე თო დო ლო გი ა ში”.
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ბა ფის სა ხე ლით მო ნა წი ლე ო ბა მაქვს მი ღე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის 
პრო ფე სი ე ბის გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ებ სა და კონ გ რეს ში.

2000 წლი დან ვარ ბა ფის ნამ დ ვი ლი წევ რი და ორ ჯერ ვი ყა ვი არ ჩე უ ლი ბა ფის გამ გე-
ო ბის წევ რად.

მაქვს სურ ვი ლი კვლავ გავ ხ დე სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი-
ტორ თა ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის წევ რი და აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა მი ვი ღო იმ მნიშ ვ ნე-
ლო ვან საქ მე ში რაც აუცი ლე ბე ლი ა: ჩვე ნი პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბის, ახა ლი პრო ფე სი-
ო ნა ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის და ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რებ თან ურ თი ერ თო ბის გა ფარ თო ე ბის 
საქ მე ში.

პა ტი ვის ცე მით, ლია გოგ სა ძე

ქე	თე	ვან	ყა	რა	უ	ლაშ	ვი	ლის	

სა	მო	ტი	ვა	ციო	წე	რი	ლი	

პა ტივ ცე მუ ლო წევ რე ბო, კო ლე გე ბო,

ჩემ თ ვის დი დი პა ტი ვია წარ დ გე ნილ ვი ყო ბა ფის გამ გე ო ბის წევ რო ბის კან დი და ტად და 
ამით მხა რი და ვუ ჭი რო მის შემ დ გომ გან ვი თა რე ბას.

ვთვლი რომ ჩე მი 17+ წლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა ფი ნან სუ რი აუდი ტის მი მარ თუ ლე ბით 
და ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვე ბუ ლი 
ცოდ ნის გა ზი ა რე ბა სარ გე ბე ლის მომ ტა ნი იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს პრო ე ფე სი ო ნალ ბუ-
ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის თ ვის.

დამ თავ რე ბუ ლი მაქვს ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო-
ნო მი კის ფა კულ ტე ტის მა გის ტ რა ტუ რა, აღ რიცხ ვის და აუდი ტის გან ხ რით (წარჩინებით); 
სერ ტი ფი ცი რე ბულ ნა ფიც ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ასო ცი ა ცი ის (ACCA) მი ერ 
მო ნი ჭე ბუ ლი მაქვს FCCA - სრუ ლი წევ რის სტა ტუ სი; ვარ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან-
გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტო რუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მი ერ რე გის ტ რი რე ბუ ლი 
აუდი ტო რი და სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის 
წევ რი სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი აუდი ტო რი. ასე ვე ვარ ბა ფის აუდი ტის ხა რის ხის კო მი ტე ტის 
წევ რი და დი ა გოს ტი კუ რი ან გა რი შის მომ ზა დე ბის ექ ს პერ ტი.

2005 წლი დან გახ ლა ვართ შპს ფრა ი სუ ო თერ ჰა უს კუ პერს სა ქარ თ ვე ლო-ს (PwC სა-
ქარ თე ლო) თა ნაშ რო მე ლი. ჩე მი ამ ჟა მინ დე ლი თა ნამ დე ბო ბა არის აუდი ტის უფ რო სი 
მე ნეჯ რი. მაქვს მრა ვალ წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა აუდი ტის პრო ექ ტე ბის ხელ მ ძღ ვ ნე ლო ბის. 
ჩე მი კლი ენ ტე ბის პორ ტ ფე ლი მო ი ცავს მრა ვალ ად გი ლობ რივ თუ უცხო ურ კომ პა ნი ას 
სხვა დას ხ ვა ინ დუს ტ რი ი დან. პა რა ლე ლუ რად ფირ მა ში ვხელ მ ძღ ვა ნე ლობ ეთი კი სა და 
და მო უ კი დებ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბებს და რე გუ ლა ცი ებ თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს. PwC 
სა ქარ თ ვე ლო არის მსოფ ლი ოს „დიდი ოთხე ულ ში“ შე მა ვა ლი აუდი ტო რუ ლი ფირ მა. აქ 
და ნერ გი ლი პრაქ ტი კე ბი და გა მოც დი ლე ბა პა სუ ხობს პრო ფე სი ის თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ-
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ნებს. ამ პრაქ ტი კე ბის გა ზი ა რე ბა, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, 
ჩე მი აზ რით სა ინ ტე რე სო და სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის 
ბუ ღალ ტ რულ აღ რიცხ ვა სა და აუდიტ ში სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და პრაქ ტი კის 
და ნერ გ ვის მი მარ თუ ლე ბით.

PwC სა ქარ თე ლო უკ ვე მე-18 წე ლი წა დია წარ მოდ გე ნი ლია ჩვენს ქვე ყა ნა ში და აღ რიცხ-
ვის და აუდი ტის მი მარ თუ ლე ბის 130-ზე მეტ პრო ფე სი ო ნალს აერ თი ა ნებს. PwC სა ქარ თე-
ლო მუდ მი ვად ზრუნავს არამარტო საკუთარი თანამშრომბელის განვითარებაზე, არამედ 
როგორც პასუხისმგებლიანი ბიზნესი — პროფესიის განვითარებაზე. ჩემი ჩართულობა 
ბაფის გამგეობის მუშაობაში, როგორც PwC საქართელოს წარმომადგენლის, 
პროფესიონალთა ძალისხმევას გააძლიერებს და თვალსაჩინოს გახდის.

მჯერა, რომ ჩემი ფირმის და ჩემი ცოდნა, PwC-ის საერთაშორისო გამოცდილება და 
პოტენციალი დამატებით ღირებულებას და სარგებელს შექმნის და თავის წვლილს 
შეიტანს ბაფის და პროფესიის შემდგომ განვითარებასა და წინსვლაში.

წინასწარ გიხდით მადლობას მხარდაჭერისთვის. სიამოვნებით განვიხილავ თქვენთვის 
საინტერესო პროფესიულ საკითხს ნებისმიერ წევრთან ინდივიდუალურად, საჭიროების 
შემთხვევაში.

პატივისცემით, ქეთევან ყარაულაშვილი

მზევინარ	გურაბანიძე

სამოტივაციო	წერილი

მე მზე ვი ნა რი ზუ რა ბის ასუ ლი გუ რა ბა ნი ძე და ვი ბა დე 17.01.1967 წელს თერ ჯო ლის 
რ-ის სო ფელ რუ ფოთ ში, 1984 წელს და ვამ თავ რე ამა ვე სოფ ლის სა შუ ა ლო სკო ლა,  
1993 წელს და ვამ თავ რე გო რის ეკო ნო მი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტი.

1999-2002წწ. სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე-
რა ცი ის ფი ნან სუ რი მე ნე ჯე რის" სა მე ტა პი ა ნი სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მის სა მი ვე ეტა პი 
ფი ნან სუ რი აღ რიცხ ვის ბუ ღალ ტე რი, სა გა და სა ხა დო აღ რიცხ ვის სპე ცი ა ლის ტი, ფი ნან სე ბის 
მე ნე ჯე რი სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის 
წევ რი 2000 წლი დან, სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა 
ფე დე რა ცი ის ნამ დ ვი ლი წევ რი 2003 წლი დან, სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ სუ ღალ-
ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის წევ რი 2020-22წ.

ორგანიზაცია  ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი

თანამდებობა  ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტი,

ფუნქციები  პედაგოგიური საქმიანობა

წლები   1997 წლიდან დღემდე

ორგანიზაცია  შპს „დინა“

თანამდებობა  ფინანსური დირექტორი.
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წლები   2003-12 წწ. 

ორგანიზაცია  დამოუკიდებელი აუდიტორი

წლები   2012 წლიდან დღემდე

ორგანიზაცია  შპს „აუდიტორული კომპანია ალსო"

თანამდებობა  დამფუძნებელი-დირექტორი 
   გარიგების პარტნიორი

ვფიქ რობ, ჩე მი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბა, გა მოც დი ლე ბა, სო ცი ა ლუ რი უნარ - ჩ ვე ვე ბი 
და პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბი მაძ ლევს იმის უფ ლე ბას, კენ ჭი ვი ყა რო ბა ფის გამ გე ო ხის 
წევ რად. უკა ნას კ ნე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩე ში, რო გორც თე ო რი უ ლი, ისე პრაქ ტი-
კუ ლი სა მუ შაო და კავ ში რე ბუ ლია აუდი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბას თან, მთელ ჩემს დროს და 
ენერ გი ას ვი ყე ნებ პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის, ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში არა ერ თ გ ზის 
მქო ნია შემ თხ ვე ვა ჩვე ნი კო ლე გე ბის პრო ფე სი ი სად მი გულ გ რი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბი სა, 
რა შავ გა და მაწყ ვე ტი ნა დავ რ ჩე ნი ლი ყა ვი გამ გე ო ბა ში და კვლავ მე ყა რა კენ ჭი გამ გე ო ბის 
წევ რო ბა ზე, რომ ჩე მი წვლი ლი შე ვი ტა ნო. პრო ფე სი უ ლი ეთი კის უფ რი მი რე ულ დამ კ-
ვიდ რე ბა სა და გავ რ ცო ბა ში. იმე დი მაქვს ჩე მი ცოდ ნა და მონ დო მა ამ კუთხით წა ად გე ბა 
სრუ ლი ად ბაფს.

პატივისცემით, მზევინარი გურაბანიძე

პა  ტივ   ცე  მუ  ლო კო  ლე  გე  ბო

და  ვით პა  პი  აშ   ვი  ლი გამ   გე  ო  ბის წევ   რო  ბის კან   დი  და  ტი

მე გახ   ლა  ვართ და  ვით პა  პი  აშ   ვი  ლი, სა  ერ   თა  შო  რი  სო ქსე  ლუ  რი აუდი  ტო  რუ  ლი კომ   პა  ნია 
Kreston Georgia-ს მმარ   თ   ვე  ლი პარ   ტ   ნი  ო  რი. მრა  ვა  ლი წე  ლია ჩე  მი ყო  ველ   დღი  უ  რი 
ცხოვ   რე  ბა და საქ   მი  ა  ნო  ბა ბუ  ღალ   ტ   რის, აუდი  ტო  რი  სა და სა  გა  და  სა  ხა  დო კონ   სულ   ტან   ტის 
პრო  ფე  სი  ის გან   ვი  თა  რე  ბა  სა და პო  პუ  ლა  რი  ზა  ცი  ას უკავ   შირ   დე  ბა. ჩე  მი რო  გორც პრაქ  -
ტი  კო  სი აუდი  ტო  რის, ბა  ფის გამ   გე  ო  ბის მოქ   მე  დი წევ   რის, acca-ს, Kreston Georgia 
Academy-ს და სხვა სას   წავ   ლებ   ლე  ბის ტრე  ნე  რის მრა  ვალ   წ   ლი  ა  ნი საქ   მი  ა  ნო  ბა ყო  ველ  -
თ   ვის პრო  ფე  სი  ის წარ   მო  მად   გე  ნელ   თა ინ   ტე  რე  სე  ბის დაც   ვის   კენ იყო მი  მარ   თუ  ლი. წარ  -
მო  გიდ   გენთ იმ წარ   მა  ტე  ბე  ბის ჩა  მო  ნათ   ვალს რაც უკა  ნას   კ   ნე  ლი წლე  ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში 
ჩემს კო  ლე  გებ   თან ერ   თობ   ლი  ვი მუ  შო  ბის შე  დე  გად იქ   ნა მიღ   წე  უ  ლი:

 y ჩე  მი აქ   ტი  ვო  ბის ერ   თ   -ერ   თი მი  მარ   თუ  ლე  ბა სა  გა  და  სა  ხა  დო კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში არ   სე -
ბუ  ლი ხარ   ვე  ზე  ბი  სა გას   წო  რე  ბის მიზ   ნით მუ  შა  ო  ბას გუ  ლის   ხ   მობს.

 y 2021-2022 წლებ   ში აქ   ტი  უ  რად ვი  ყა  ვი ჩარ   თუ  ლი დღგ-ით და  ბეგ   ვ   რის ახა  ლი წე  სე -
ბის, ასე  ვე სხვა სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო სი  ახ   ლე  ე  ბის შე  მუ  შა  ვე  ბა  ში, რაც კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა  ში 
არ   სე  ბუ  ლი და  მამ   ძი  მე  ბე  ლი ნორ   მე  ბის შემ   სუ  ბუ  ქე  ბა  სა და ორაზ   როვ   ნე  ბის აღ   მოფხ   ვ   რას 
გუ  ლის   ხ   მობს.
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 y აქ   ტი  უ  რად ვარ ჩარ   თუ  ლი ყო  ველ   თ   ვი  უ  ლი სა  გა  და  სა  ხა  დო სი  ახ   ლე  ე  ბის სა  კა  ნონ   მ   დებ  -
ლო მაც   ნეს შე  მუ  შე  ვა  ბა  ში, სა  დაც ყო  ველ   თ   ვი  უ  რად მი  მო  ვი  ხი  ლავთ ყვე  ლა არ   სე  ბით 
და კერ   ძო სექ   ტო  რის   თ   ვის სა  ინ   ტე  რე  სო სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო სი  ახ   ლეს და მათ გავ   ლე  ნას 
კერ   ძო სექ   ტო  რის სა  გა  და  სა  ხა  დო და  ბეგ   ვ   რა  ზე.

 y რე  გუ  ლა  რუ  ლად ვა  ტა  რებ სხვა  დას   ხ   ვა კვლე  ვებს ქვეყ   ნის სა  გა  და  სა  ხა  დო ორ   გა  ნოს 
ეფექ   ტი  ა  ნად მუ  შა  ო  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით, რაც მიზ   ნად ისა  ხავს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შე  მო -
სავ   ლე  ბის სამ   სა  ხუ  რის ეფექ   ტი  ა  ნო  ბი  სა და კერ   ძო სექ   ტო  რის სა  გა  და  სა  ხა  დო შე  მოწ  -
მე  ბე  ბი  სას კა  ნონ   თან შე  სა  ბა  მი  სო  ბის სა  კითხე  ბის შეს   წავ   ლას.

 y აუდი  ტო  რუ  ლი პრაქ   ტი  კის პა  რა  ლე  ლუ  რად აქ   ტი  უ  რად ვარ ჩარ   თუ  ლი აღ   რიცხ   ვი  სა და 
აუდი  ტის პრო  ფე  სი  ო  ნა  ლე  ბის გა  დამ   ზა  დე  ბის საქ   მე  ში.

 y ბო  ლო 2 წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში, რო  გორც ბა  ფის სა  გა  და  სა  ხა  დო კო  მი  ტე  ტის თავ   მ  -
ჯ   დო  მა  რე, ვმო  ნა  წი  ლე  ობ   დი ბაფ   ში შე  მო  სულ კითხ   ვებ   ზე პა  სუ  ხის გა  ცე  მი  სა და კონ  -
სულ   ტა  ცი  ის გა  წე  ვის პრო  ცეს   ში ყო  ველ   თ   ვი  უ  რად ვამ   ზა  დებ   დით ფე  დე  რა  ცი  ის წევ   რე  ბის 
მხრი  დან შე  მო  სულ კითხ   ვებ   ზე პა  სუ  ხებს, რაც შემ   დ   გომ   ში ფე  დე  რა  ცი  ის ჟურ   ნალ   ში 
ქვეყ   ნ   დე  ბო  და. ასე  ვე პე  რი  ო  დუ  ლად ვარ ჩარ   თუ  ლი ბაფ   -ის არა  წევ   რი სუ  ბი  ექ   ტე  ბის 
მხრი  დან შე  მო  სულ კითხ   ვებ   ზე პა  სუ  ხე  ბის მომ   ზა  დე  ბა  ში.

ბუ  ღალ   ტ   რი  სა და აუდი  ტო  რის პრო  ფე  სი  ა  ში არ   სე  ბუ  ლი გა  მოწ   ვე  ვე  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე 
ვთვლი, რომ სა  მო  მავ   ლო  დაც უნ   და გა  ვაგ   რ   ძე  ლო ჩვე  ნი კო  ლე  გე  ბი  სათ   ვის პრო  ფე  სი  უ  ლი 
ცოდ   ნი  სა და გა  მოც   დი  ლე  ბის გა  ზი  ა  რე  ბა და ჩე  მი ძა  ლის   ხ   მე  ვა პრო  ფე  სი  ის გან   ვი  თა  რე  ბი  სა 
და ახა  ლი მიზ   ნე  ბის მი  საღ   წე  ვად უნ   და მივ   მარ   თო. მჯე  რა, ჩვე  ნი ერ   თობ   ლი  ვი ძა  ლის   ხ   მე -
ვით, მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი გა  მარ   ჯ   ვე  ბე  ბი  სა და პრო  ფე  სი  ის   თ   ვის სა  სი  კე  თო ნა  ბი  ჯე  ბის გა  დად   გ   მა 
იქ   ნე  ბა შე  საძ   ლე  ბე  ლი. ამი  ტო  მაც მაქვს სურ   ვი  ლი მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა მი  ვი  ღო ბა  ფის გამ   გე  ო  ბის 
არ   ჩევ   ნებ   ში და თქვე  ნი მხარ   და  ჭე  რის შემ   თხ   ვე  ვა  ში ვემ   სა  ხუ  რო ბუ  ღალ   ტ   რი  სა და აუდი  ტის 
პრო  ფე  სი  ის წარ   მო  მად   გენ   ლებს.

პა  ტი  ვის   ცე  მით,  და  ვით პა  პი  აშ   ვი  ლი
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მუ		რად	ნარ			სი		ას

სა		მო		ტი		ვა		ციო	წე		რი		ლი	

მო  გე  სალ   მე  ბით და მად   ლო  ბას გიხ   დით იმი  სათ   ვის, რომ ეც   ნო  ბით ჩემს სა  მო  ტი  ვა  ციო 
წე  რილს. 

მაქვს ბაფ   -ის გამ   გე  ო  ბის წევ   რის თა  ნამ   დე  ბო  ბის შე  სა  ბა  მი  სი, და  დას   ტუ  რე  ბუ  ლი თე  ო  რი  უ -
ლი გა  ნათ   ლე  ბა და პრაქ   ტი  კუ  ლი გა  მოც   დი  ლე  ბა, მათ შო  რის ბა  ფის გამ   გე  ო  ბის წევ   რად 
საქ   მი  ა  ნო  ბის უკ   ვე ორ   წ   ლი  ა  ნი გა  მოც   დი  ლე  ბა, რო  მელ   მაც მომ   ცა შე  საძ   ლებ   ლო  ბა და  მე  ი -
დენ   ტი  ფი  ცი  რე  ბი  ნა ყვე  ლა ის პრობ   ლე  მა, რო  მე  ლიც ბა  ფის მე  ნეჯ   მენ   ტ   ში სუ  ფევს. ვთვლი 
რომ იგი ჩე  მი უნა  რე  ბის ადეკ   ვა  ტუ  რი  ა, რად   გან 2010 წლი  დან ვარ ბაფ   -ის წევ   რი, 2020 
წლის 12 დე  კემ   ბერს ბა  ფის წევ   რე  ბის მხარ   და  ჭე  რით არ   ჩე  უ  ლი ვი  ყა  ვი გამ   გე  ო  ბის წევ  -
რად, ვსაქ   მი  ა  ნობ   დი ბაფ   -ის აუდი  ტის ხა  რის   ხის კო  მი  ტეტ   ში, მქონ   და სხვა აქ   ტი  ვო  ბე  ბი. 
2021-2022 წლებ   ში, თქვენს მი  ერ მო  ცე  მუ  ლი მან   და  ტის წყა  ლო  ბით ჩა  ვუღ   რ   მავ   დი ბა  ფის 
საქ   მი  ა  ნო  ბის სპე  ცი  ფი  კას, მთე  ლი ამ პე  რი  ო  დის გან   მავ   ლო  ბა  ში გა  აქ   ტი  უ  რე  ბუ  ლი მქონ   და 
აქ   ტი  ვო  ბე  ბი რა  მო  დე  ნი  მე მი  მარ   თუ  ლე  ბით. სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნულ უნი  ვერ   სი  ტეტ   ში 
(სეუ) გა  აქ   ტი  უ  რე  ბუ  ლი მქონ   და/   მაქვს რა კვლე  ვი  თი პრო  ექ   ტი ბუ  ღალ   ტ   რუ  ლი აღ   რიცხ  -
ვის, ან   გა  რიშ   გე  ბი  სა და აუდი  ტის მი  მარ   თუ  ლე  ბით, კვლე  ვის შე  დე  გებს ვა  ნივ   თებ   დი ბა  ფის 
საქ   მი  ა  ნო  ბის გა  აქ   ტი  უ  რე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით, ვმო  ნა  წი  ლე  ობ   დი ბა  ფი  სა და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
აუდი  ტორ   თა, ბუ  ღალ   ტერ   თა და ფი  ნან   სურ მე  ნე  ჯერ   თა ფე  დე  რა  ცი  ის მი  ერ შექ   მ   ნილ კა  ნონ  -
პ   რო  ექ   ტებ   ზე მო  მუ  შა  ვე გა  ერ   თი  ა  ნე  ბულ სა  მუ  შაო ჯგუფ   ში, რომ   ლის შე  დე  გი საქ   მი  ა  ნო  ბის 
პირ   ველ ეტაპ   ზე საკ   მა  ოდ პო  ზი  ტი  უ  რი იყო, რო  მე  ლიც გა  ნივ   თე  ბულ იქ   ნა 2021 წლის 29 
აპ   რი  ლის სა  ე  ტა  პო წე  რილ   ში. აღ   ნიშ   ნუ  ლი კვლე  ვი  თი პრო  ექ   ტის ფორ   მატ   ში ჩემს მი  ერ 
მომ   ზა  დე  ბულ იქ   ნა სამ   სა  ხუ  რის მი  ერ 2017 წლის 12 ივ   ლი  სის N5-9 ბრძა  ნე  ბით დამ   ტ  -
კი  ცე  ბუ  ლი, ხა  რის   ხის კონ   ტ   რო  ლის სის   ტე  მის მო  ნი  ტო  რინ   გის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბის წეს   “   -   ში 
ცვლი  ლე  ბის (გაუქმების) მი  ზან   შე  წო  ნი  ლო  ბა  ზე, მტკი  ცე  ბუ  ლე  ბებ   ზე და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი კვლე  ვა, 
რო  მე  ლიც გან   ხილ   ვის პრო  ცეს   ში  ა.

კვლე  ვი  თი პრო  ექ   ტის ფარ   გ   ლებ   ში მომ   ზად   და აუდი  ტო  რუ  ლი ბაზ   რის საქ   მი  ა  ნო  ბის 2017-
2021 წლის სა  ტა  ტის   ტი  კუ  რი მო  ნა  ცე  მე  ბი, გა  ა  ნა  ლი  ზე  ბულ იქ   ნა და და  ეგ   ზავ   ნა ბა  ფის 
წევ   რებს, მი  სი ძი  რი  თა  დი მო  ნა  ცე  მე  ბი გა  ნივ   თე  ბულ იქ   ნა ჩემს მი  ერ ბა  ფის ორ   გა  ნი  ზე  ბით 
2021 წლის 7 ივ   ლისს და 2022 წლის 29 აპ   რილს ბა  ფის წევ   რე  ბი  სათ   ვის ჩა  ტა  რე  ბულ 
სე  მი  ნა  რებ   ზე . დღემ   დე ვარ მოქ   მე  დი აუდი  ტო  რი, კომ   პა  ნია „პრიმა აუდი  ტის“ გა  რი  გე  ბის 
პარ   ტ   ნი  ო  რი, ეკო  ნო  მი  კის დოქ   ტო  რი, სე  უ-ს პრო  ფე  სო  რი (აკადემიურ თა  ნამ   დე  ბო  ბა  ზე). 
ჩე  მი და ჩე  მი კო  ლე  გე  ბის ინი  ცი  ა  ტი  ვით 2022 წლის მარ   ტი  დან ფბ -ზე შექ   მ   ნი  ლია სა -
დის   კუ  სიო ჯგუ  ფი „დამოუკიდებელ აუდი  ტორ   თა პლატ   ფორ   მა-2022“ (რომელსაც წინ 
უძღო  და 2021 წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში ბა  ფის ფორ   მატ   ში მოქ   მე  დი 10 აუდი  ტო  რი  სა  გან 
შემ   დ   გა  რი ჯუ  ფის სა  დის   კუ  სიო აქ   ტი  ვო  ბა), სა  დაც კო  ლე  გე  ბი ვმსჯე  ლობთ - პრო  ფე  სი  ა  ში 
არ   სე  ბულ გა  მოწ   ვე  ვებ   ზე, ვა  თავ   სებთ პრო  ფე  სი  ას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი კვლე  ვე  ბის შე  დე -
გებს, აუდი  ტო  რუ  ლი ბაზ   რის სტა  ტის   ტი  კურ მო  ნა  ცე  მებს, სხვა სა  ინ   ტე  რე  სო და სა  სარ   გებ   ლო 
ინ   ფორ   მა  ცი  ას არა მარ   ტო აუდი  ტო  რე  ბი  სათ   ვის.

მაქვს გან   ზ   რახ   ვა ხე  ლი შე  ვუწყო ბა  ფის მე  ნეჯ   მენ   ტ   სა და ბუ  ღალ   ტ   რუ  ლი აღ   რიცხ   ვის, 
ან   გა  რიშ   გე  ბი  სა და აუდი  ტის ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბის სამ   სა  ხურს შო  რის ეფექ   ტურ ინ ს ტი ტუ-
ცი ო ნა ლუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბას, რომ ლის სა შუ ა ლე ბად, არ მი ვიჩ ნევ ამ სამ სა ხუ რის 
მი ერ რე კო მენ დე ბუ ლი პი როვ ნე ბის ბა ფის გამ გე ო ბა ში და ნიშ ვ ნას, რო მე ლიც ინ ს ტუ ცი-
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ო ნა ლუ რად შე უ თავ სე ბე ლი ა, ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის მუხ ტის მა ტა რე ბე ლია და, რაც 
მთა ვა რი ა, ბაფს აც ლის და მო უ კი დებ ლო ბას, ად ვო კა ტი რე ბის ფუნ ქ ცი ას, რო მე ლიც 
პირ და პირ ახ დენს გავ ლე ნას ბა ფის წევ რე ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვის ფუნ ქ ცი ის ატ რო-
ფი რე ბა ზე. ბა ფის მე ნეჯ მენ ტ მა უნ და გარ დაქ მ ნას ამ ინ ს ტი ტუტ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ფორ მე ბი და მე თო დე ბი, რომ ლის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლია მე ტი კვა ლი ფი ცი უ რი და 
კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი ად ვო კა ტი რე ბის მეშ ვე ო ბით. სა ა მი სოდ კი აუცი ლებ ლად მი მაჩ ნია ბა ფის 
მე ნეჯ მენ ტი, მი სი სა დის კუ სიო პლატ ფორ მა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს მა ღა ლი კვა ლი-
ფი კა ცი ის ექ ს პერ ტე ბით და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი ეფექ ტუ რი და მუდ მი ვად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი 
სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლით, რო მე ლიც ად ვო კა ტი რე ბის, პრო ფე სი ულ 
სა კითხე ბის გან ხილ ვის თა მა სას ისეთ დო ნე ზე აწევს, რომ ბა ფის მო საზ რე ბე ბი გახ დე ბა 
მა ღა ლი რწმუ ნე ბი სა და ყუ რად სა ღე ბი, პა ტივ სა ცე მიც.

ამ პრო ცესს თან უნ და ახ ლ დეს ბა ფის მე ნეჯ მენ ტის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის 
უზ რუნ ველ მ ყო ფე ლი აქ ტი ვო ბე ბი, რო მე ლიც ითხოვს ბა ფის წეს დე ბის გა თა ნა მედ-
რო ვე ო ბას, რო მელ შიც ვგუ ლის ხ მობ ბა ფის წეს დე ბა ში, ბუ ღალ ტ რუ ლი პრო ფე სი უ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მარ თ ვის კარ გი პრაქ ტი კა ში აღ ნიშ ნუ ლი, ქარ თულ სა მარ თ ლებ რივ 
სივ რ ცეს თან და რე ა ლურ პი რო ბებ თან ადაპ ტი რე ბუ ლი რე დაქ ცი ით შედ გე ნას, კერ-
ძოდ მას ში ისე თი დე ბუ ლე ბე ბის გა ნივ თე ბას, რო მე ლიც უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს ბა ფის 
გამ გე ო ბა ში მო ტი ვი რე ბუ ლი, უნა რი ა ნი, კვა ლი ფი ცი უ რი და პრო აქ ტი უ ლი წევ რე ბის 
არ ჩე ვას, ბა ფის გამ გე ო ბი სა და მი სი აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რის ფუნ ქ ცი ე ბი სა და 
საქ მი ა ნო ბის რე ა ლუ რად გა მიჯ ვ ნას, და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის მხრი დან პრო ცე სებ ზე 
ზე წო ლის (ზეგავლენის) მე ქა ნიზ მე ბის შემ ცი რე ბას, ზღუ დავ დეს გამ გე ო ბის წევ რე ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დას. გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნას, რომ გამ გე ო ბის წევ რე ბის 
რო ტა ცია საკ მა ოდ ბევ რი უპი რა ტე სო ბით გა მო ირ ჩე ვა, მათ შო რის ის იცავს გამ გე ო ბას 
სტაგ ნა ცი ი სა გან, ასე ვე ხელს უშ ლის ინ ტე რეს ჯ გუ ფე ბის „ჯგუფური აზ რის“ ფორ მი რე ბი სა 
და მე ნეჯ მენ ტი სათ ვის თავ ს მოხ ვე ვის პრო ცესს და სხვა. წეს დე ბა უნ და ზღუ დავ დეს ერთ 
აუდი ტო რუ ლი/ ბუ ღალ ტ რუ ლი კომ პა ნი ა ში და საქ მე ბუ ლი ერ თ ზე მე ტი ბა ფის წევ რის რე-
გის ტ რი რე ბა /არ ჩე ვას ბა ფის გამ გე ო ბა სა და სხვა სტრუქ ტუ რულ ერ თე უ ლებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი 
ერ თობ ლი ო ბა ში, უნ და ქმნი დეს გა რე მოს ფე დე რა ცი ის წევ რე ბის (მათ შო რის მცი რე 
და სა შუ ა ლო ზო მის აუდი ტო რუ ლი/ ბუ ღალ ტ რუ ლი კომ პა ნი ე ბი სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
აუდი ტო რე ბის) ინ ტე რე სე ბის დაც ვის, პრო ფე სი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და ფე დე რა ცი ის 
რე პუ ტა ცი ის ამაღ ლე ბი სათ ვის; გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რეს მუდ მივ რე ჟიმ ში უნ და ჰქონ დეს 
მზა ო ბა „კონსტრუქციულად კრი ტი კუ ლი“ კულ ტუ რის მი მართ. გამ გე ო ბის წევ რებს უნ და 
ჰქონ დეთ ერ თ მა ნე თის მი მართ ნდო მა და ამ გა რე მო ში ღი ად იწ ვევ დ ნენ ერ თ მა ნეთს 
კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი კონ ფ ლიქ ტის / დი ა ლო გის გა რე მო ში; ისი ნი დღე ნი ა დაგ უნ და ზრუ ნავ-
დ ნენ პრო ფე სი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის.

ჩემს მი ერ ბა ფის გამ გე ო ბა ში საქ მი ა ნო ბის პე რი ოდ ში მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე არის აუცი ლებ ლო ბა, ბა ფის მე ნეჯ მენ ტ მა, სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბე ბის (მათ 
შო რის ACCA-ის პროგ რა მა ში ჩარ თ ვის მსურ ვე ლე ბის ად გი ლობ რი ვი კონ ტი გენ ტის 
ადეკ ვა ტუ რი/ თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბით მო ძი ე ბი სა და მო ზიდ ვის, სხვა პო პუ ლა რუ ლი, 
თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის შერ ჩე ვა/ გა აქ ტი უ რე ბის, 
საგ რან ტო რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა/ გა აქ ტი უ რე ბის, დო ნო რებ თან ურ თი ერ თო ბის გა აქ ტი უ-
რე ბის, ხე ლი სუფ ლე ბას თან, ბიზ ნე სა სო ცი ა ცი ებ თან მჭიდ რო და ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის 
მეშ ვე ო ბით) ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით მო ი ძი ოს შე სა ბა მი სი ინ ტე ლექ ტუ ა-
ლუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი, რომ ლის წყა რო ე ბი საკ მა ოდ იქ ნე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში 
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თუ ბა ფის მე ნეჯ მენ ტის შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ ამ პრო ცე სი სათ ვის 
აუცი ლე ბე ლი აქ ტი ვო ბე ბის კვა ლი ფი ცი უ რად გან ხორ ცი ე ლე ბას. მე მაქვს გან ზ რახ ვა, ჩემს 
სხვა კო ლე გე ბის ჩარ თუ ლო ბით, ხე ლი შე ვუწყო ამ პრო ცესს.

გი სურ ვებთ წარ მა ტე ბებს!

გმად ლობთ იმი სათ ვის, რომ გა მო ნა ხეთ დრო გაც ნო ბო დით ჩემს ამ სა მო ტი ვა ციო  
წე რილს.

პა ტი ვის ცე მით, მუ რად ნარ სია

ლე	ვან	სა	ბა	უ	რის	

სა	მო	ტი	ვა	ციო	წე	რი	ლი

სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის  
წევ რებს

რო გორც თქვენ თ ვის ცნო ბი ლი ა, 2016 წლის 24 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი „ბუღალტრული აღ-
რიცხ ვის ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის შე სა ხებ“ კა ნო ნის შემ დ გომ მას შ ტა ბუ რი ცვლი ლე ბე ბი 
რო გორც აღ რიცხ ვის, ასე ვე ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის მი მარ თუ ლე ბით. ცვლი ლე ბე ბის 
ყვე ლა ეტაპ ზე ჩარ თუ ლი ვი ყა ვი რო გორც ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის საბ ჭოს წევ რი. აღ ნიშ ნუ ლი საბ ჭოს წევ რად უკ ვე მე ო რე ვა დით 
ვარ არ ჩე უ ლი აკა დე მი უ რი წრე ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი დან. რე ფორ მის ყვე ლა ეტაპ ზე 
ჩე მი ინ ტე რე სი და ძა ლის ხ მე ვა ყო ველ თ ვის მი მარ თუ ლი იყო უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და და აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცია რე ფორ მის ყვე ლა 
ეტაპ ზე, მი თუ მე ტეს რო ცა ეს პრო ფე სი ულ და უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს 
შე ე ხე ბო და. მოთხოვ ნე ბი, რო მელ საც აწე სებს ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი შე სა ბა-
მი სო ბა შია ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოთხოვ ნებ თან, რაც კი დევ 
უფ რო კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვანს ხდის უნი ვერ სი ტე ტე ბის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის 
მომ ზა დე ბის დო ნის ამაღ ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი კი შე უძ ლე ბე ლია გან ხორ ცი ელ დეს პრო-
ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის, პრო ფე სი ა ში მყო ფი კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბი სა და უმაღ ლე სი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბის გა რე შე. ამ მი მარ თუ ლე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და 
აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ას თან გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მის ფარ გ ლებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი 
მე მო რან დუ მის გა ფორ მე ბას კი წინ უს წ რებ და უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის გა დამ ზა დე ბა სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით ACCA-ის 
სას წავ ლო პროგ რა მე ბის შე სა ბა მი სად. თქვე ნი მხრი დან ჩე მი კან დი და ტუ რის მხარ და-
ჭე რის შემ თხ ვე ვა ში, გამ გე ო ბის წევ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ ში ყვე ლა სხვა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტა ში ჩე მი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბის გარ და, ჩემ თ ვის 
პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბად დარ ჩე ბა უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ-
თან მე მო რან დუ მით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა და პრო ცე სის კი დევ უფ რო 
წინ წა წე ვა გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ბა მი სად. ამ მი მარ თუ ლე ბით სა პი ლო ტედ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
იქ ნე ბა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბა ზა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში 
ყვე ლა ზე უფ რო დი დი სამ ჭედ ლოა აღ რიცხ ვის, ანა ლი ზი სა და აუდი ტის მი მარ თუ ლე ბით 
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კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის გა მოშ ვე ბი სა და შემ დ გომ ში ამ უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ-
ლო და წე სე ბუ ლე ბის მა გა ლით ზე მოხ დეს ACCA-ის პრო ფე სი უ ლი პროგ რა მის დო ნე ე ბის 
ჩათ ვ ლა და მი სი აღი ა რე ბა ბაფ ის მი ერ.

ვფიქ რობ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცია წარ მო-
ად გენს სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე უფ რო ავ ტო რი ტე ტულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას, 
რაც ასე ვე გა ნა პი რო ბებს ჩემს სურ ვილს თქვე ნი ხელ შეწყო ბით არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში 
ვი ყო მი სი გამგეობის წევრი. გამგეობის წევრობა კი უფრო მეტი პასუხისმგებლობა 
და ვალდებულება იქნება ჩემთვის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 
აქტიური კომუნიკაციისა და მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების დროულად 
შესრულებისათვის, რაც საერთო საქმეს მნიშვნელოვნად წაადგება როგორც ახლო, 
ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში.

პატივისცემით, ლევან საბაური

მი	შა	აბა	ი	ა	ძე

სა	მო	ტი	ვა	ციო	წე	რი	ლი

ვით ვა ლის წი ნებ რა იმ ვალ დე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც ეკის რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი-
ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის წევრს და ვით ვა ლის წი ნებ 
რა ჩემს გა მოც დი ლე ბას ამ სფე რო ში, გთა ვა ზობთ ჩემს კან დი და ტუ რას ბა ფის გამ გე ო ბა ში 
წევ რო ბა ზე.

წარ მო გიდ გენთ ჩე მი პრო ფე სი უ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის შე სა ხებ მოკ ლე ინ ფორ მა ცი ას:

და ბა დე ბუ ლი ვარ ქ. თბი ლის ში, 1980 წლის 18 თე ბერ ვალს. ვარ და ო ჯა ხე ბუ ლი, მყავს 
ორი შვი ლი. გავ ლი ლი მაქვს ლი დერ თა სკო ლის პროგ რა მა მან ჩეს ტე რის უნი ვერ სი-
ტეტ ში. დღე ი სათ ვის ვემ ზა დე ბი სა დოქ ტო რო ნაშ რო მის და სა ცა ვად მას შემ დეგ, რაც 
და ვამ თავ რე ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი სპე ცი ა ლო ბით 
აღ რიცხ ვა, კონ ტ რო ლი, აუდი ტი და მო მე ნი ჭა წარ ჩი ნე ბუ ლი ბა კა ლავ რი სა და მა გის ტ რის 
ხა რის ხი. ვარ სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი აუდი ტო რი და პრო ფე სი ო ნა ლი უძ რა ვი და მოძ რა ვი 
ქო ნე ბის შემ ფა სე ბე ლი.

მაქვს 22 წლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა პრო ფე სი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის და პე და გო გი უ რი საქ მი-
ა ნო ბის სფე რო ში, მათ შო რის:

9 წე ლი — აუდი ტო რუ ლი და ბიზ ნეს სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნი ა, Moore abc (ყოფილი 
Morison Georgia, LLC), დი რექ ტო რი/ პარ ტ ნი ო რი; 60 თა ნამ შ რომ ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი;

5 წე ლი — აუდი ტო რუ ლი და ბიზ ნეს სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნი ა, UBC International, 
LLC; სპე ცი ა ლის ტ თა გუნ დის წევ რი და ლი დე რი; სხვა დას ხ ვა თა ნამ დე ბო ბე ბი;

8 წე ლი — სა ერ თა შო რი სო აუდი ტო რუ ლი და ბიზ ნეს სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია PKF 
UBC Services, LLC,აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი / პარ ტ ნი ო რი; 40 თა ნამ შ რომ ლის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი;
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5 წე ლი — პრო ფე სო რის ასის ტენ ტი — პე და გო გი უ რი საქ მი ა ნო ბის გა მოც დი ლე ბა ივ. 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში.

პრო ფე სი უ ლი კა რი ე რის მან ძილ ზე წარ მა ტე ბით ვუძღ ვე ბო დი აუდი ტო რულ, სა ბუ ღალ-
ტ რო, იური დი ულ - სა გა და სა ხა დო, სა შემ ფა სებ ლო, სა ინ ვეს ტი ცი ო, კორ პო რა ტი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის და სხვა ბიზ ნეს - სა კონ სულ ტა ციო პრო ექ ტებს რო გორც სა ერ თა შო რი სო 
ისე ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის დაკ ვე თით.

ვარ შემ დე გი პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წევ რი:

სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის 
წევ რი და ამა ვე ფე დე რა ცი ის სა წევ რო კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე (2010–2016, www.
gfpaa.ge);

სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის გამ გე ო ბის 
წევ რი და ამა ვე ფე დე რა ცი ის ეთი კი სა და დის ციპ ლი ნა რუ ლი კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე 
(2016–2022, www.gfpaa.ge);

სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დე ბელ შემ ფა სე ბელ თა სა ზო გა დო ე ბის პირ ვე ლი ვი ცე პრე ზი-
დენ ტი და საბ ჭოს წევ რი (www.ivsg.ge);

გამ გე ო ბის წევ რად არ ჩე ვის შემ თხ ვე ვა ში, მი ღე ბუ ლი ცოდ ნით და პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი-
ლე ბით მზად ვარ ჩვენს კო ლე გებ თან ერ თად გან ვაგ რ ძო წვლილს შე ტა ნა ორ გა ნი ზა ცი ის 
წარ მა ტე ბა ში და პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბა ში, ამა ვე დროს ხე ლი შე ვუწყო პრო ფე სი უ ლი 
ბაზ რის გან ვი თა რე ბას ბაფ -ის სა ხე ლით.

პა ტი ვის ცე მით, მი შა აბა ი ა ძე
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ნონა	რევაზიშვილი

სა	მო	ტი	ვა	ციო	წე	რი	ლი

დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის იწფორმაციის 
დამუშავების და მართვის ავტომატიზებული სისტემების სპეციალობით, 2018 წელ ს 
დავასრულე ბაფის პროფესიული სერთიფიცირების პროგრამა, რომელიც ეფუძნება 
ACCA პროგრაას და 2018 წელსვე მივიღე პროფესიონალი ბუღალტრის წოდება. 
2013 წლიდან ვარ ბაფის ასოცირებული წევრი. 2013 წლიდან დღემდე ვმუშაობ შპს 
„გოლდ სერვის ჯგუფში“, რომელიც ემსახურება საქართველოს მაშტაბით 70 მდე 
კომპანიას სხვადასხვა კომპანიებს ვუწევ ფინანური დირექტორის, მთავარი ბუღალტრის, 
საგადასახახო ექსპერტის, აუდიტორის და ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის მომსახურებებს. მაქვს 10 წლიანი სამუშაო 
გამოცდილება.

ამჟამად მონაწილეობას ვიღებ ბაფის პროექტში — გაფართოებული ბუღალტრული 
სერვისები ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის სერვისი — ვარ კახეთის რეგიონის 
კურატორი.

2021-2022 წლებში ვიყავი მინისტრის მრჩევლად ფინანსურ და ეკონომიკურ საკითხებში- 
აფხაზეთს არ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში.

2014 წელს ვკითხულობდი ლექციებს შპს ილია „ილია ჭავჭავაძის სახელობის 
ქ.საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯში“ ფინანსური აღრიცხვის პრინციპები და 
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები.

2018 წლიდან ვარ ბაფის ნამდვილი წევრი.

მაქვს სურვილი გავხდე საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
ფედერაციის გამგეობის წევრი და აქტიური მონაწილეობა მივიღო იმ უმნიშვნელოვანეს 
საქმეში რაც აუცილებელია ჩვენი პროფესიული განვითრებისათვის.

ნონა რევაზიშვილი
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ბაფი	ბუღალტერთა	მსოფლიო	კონგრესზე	 
MCOA-2022	

WCOA-2022 ბუღალტერთა მსოფლიო კონგრესს, რომელიც ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის IFAC-ის ეგიდით 18-21 ნოემბერს ინდოეთში, 
მუმბაიში გაიმართა  IFAC-ის წევრი 130 ქვეყნის 6000-ზე მეტი დელეგატი 
ესწრებოდა, ბაფიც, როგორც IFAC-ის ნამდვილი წევრი ორგანიზაციის დელეგაცია 
კონგრესზე, რომელსაც ინდოეთის დიპლომირებული ბუღალტერთა ინსტიტუტი 
ICAI მასპინძლობდა,  წარმოდგენილი იყო ბაფის გამგეობის თავჯდომარისა და 
3 წევრის შემადგენლობით.

მსოფლიო კონგრესი, რომლის თემაა „ნდობის განმტკიცება, მდგრადი განვითარების 
უზრუნველყოფა“, დატვირთული იყო მრავალი საინტერესო დისკუსიებით — მდგრადობის 
ანგარიშგებასა და კრიზისის დროს სახელმწიფო სექტორის პრიორიტეტებზე და რაც 
მთავარია ორივე საკითხში პროფესიონალი ბუღალტრის როლზე.

ბაფი დაარსების დღიდან  აქტიურად მონაწილეობს IFAC-ის მიერ ორგანიზებულ 
მსოფლიო კონგრესებში და MCOA-2022 ოთხივე სამუშაო დღეც მნიშვნელოვნად 
დატვირთული იყო ქართული დელეგაციისთვის.
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ყველდღიურად ხდებოდა პროფესიული წრეების ადგილობრივ და მონაწილე ქვეყნების 
წარმომადგენლებთან შეხვედრა და პროფესიის მიღწევებსა თუ გამოწვევებზე აზრთა 
გაზიარება, კონგრესის მასპინძელი ორგანიზაციის - ICAI (ინდოეთის დიპლომირებული 
ბუღალტერთა ინსტიტუტი) საბჭოს წევრებმა ბატონებმა: გიან	 ჩანდრა	 მისრამმა,  
ატულ	კუმარ	გუპტამ	და სხვებმა, ვიცე პრეზიდენტმა ბატონმა ანიკეტ	ტალატმა	და 
პრეზიდენტმა ბატონმა	დებაშის	 მიტრამ, მიუხედავად წინასწარ გაწერილი დღის 
წესრიგისა მნიშვნელოვანი დრო გამოგვიყვეს და 3 სამუშაო შეხვედრა გამართეს 
ქართულ დელეგაციასთან, სადაც IFAC-ის წევრი ორი ორგანიზაციის ბაფსა და ICAI-ს 
შორის თანამშრომლობის შემდეგ განვითარების პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ და 
შევთანხმდით ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ძირითად საკითხებზე. სწორედ 
ინდოეთის პროფესიული ორგანიზაცია გახლდათ ბაფის რეკომენდატორი, როცა ის 
2000 წელს IFAC-ის ნამდვილი წევრი გახდა.
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ბაფი XXII  
მსოფლიო 
კონგრესზე  
დასახელდა და 
კონგრესის წინაშე 
საინტერესო 
სიტყვით წარსდგა 
IFAC-ის მომავალი 
პრეზიდენტი 
ქალბატონი  
ასმა	რესმოუკი.
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

დანახარჯი-მოცულობა-მოგება
(CVP)ანალიზი

მო	დუ	ლი	„საქმიანობის	შე	დე	გე	ბის	მარ	თ	ვა“

შე	სა	ვა	ლი
და ნა ხარ ჯი- მო ცუ ლო ბა- მო გე ბა (CVP) ანა ლი ზის მე თო დით შე საძ ლე ბე ლია საქ მი ა-
ნო ბის დო ნის ცვლი ლე ბებ სა და რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი მთლი ა ნი ამო ნა გე ბის, 
და ნა ხარ ჯე ბი სა და მო გე ბის ცვლი ლე ბებს შო რის ურ თი ერ თ კავ ში რის გა მოკ ვ ლე ვა. ამ 
მე თო დით შე საძ ლე ბე ლია ძა ლი ან სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა, გან სა კუთ რე ბით 
იმ კომ პა ნი ე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც ახ ლად იწყე ბენ საქ მი ა ნო ბას, ან კომ პა ნი ე ბის თ ვის, 
რომ ლე ბიც აღ მოჩ ნ დე ბი ან რთულ ეკო ნო მი კურ სი ტუ ა ცი ა ში. CVP ანა ლი ზის მეშ ვე-
ო ბით შეგ ვიძ ლია გან ვ საზღ ვ როთ,  რამ დე ნი ერ თე უ ლი პრო დუქ ტი უნ და გავ ყი დოთ 
იმის თ ვის, რომ კომ პა ნი ამ „თავის თა ვი გა მო ის ყი დოს“ _ ზა რალ ზე არ გა ვი დეს. ე.ი. 
რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი მთლი ა ნი ამო ნა გე ბით და ფა როს რო გორც მუდ მი ვი, ისე 
ცვლა დი და ნა ხარ ჯე ბი.

აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დი კომ პა ნი ას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, გა ით ვა ლის წი ნოს მო გე ბა ზე 
სხვა დას ხ ვა ტი პის სა ო პე რა ციო და ნა ხარ ჯე ბი სა და ამო ნა გე ბის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნა, 
რო გო რიც არის, მა გა ლი თად გა სა ყი დი ფა სის შემ ცი რე ბა ან მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბის 
ზრდა; გან საზღ ვ როს რე ა ლი ზა ცი ის ისე თი მო ცუ ლო ბა, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლია მო გე ბის 
გარ კ ვე უ ლი დო ნის მი საღ წე ვად და ასე ვე და ად გი ნოს თან ხა, რომ ლი თაც შე საძ ლე ბე-
ლია რე ა ლი ზა ცი ის მიმ დი ნა რე /არ სე ბუ ლი დო ნის შემ ცი რე ბა ზა რა ლის წარ მოქ მ ნამ დე. 
თუმ ცა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გვახ სოვ დეს, რომ CVP ანა ლი ზი გუ ლის ხ მობს მთე ლი რი გი 
დაშ ვე ბე ბის გა მო ყე ნე ბას იმ გა რე მოს შე სა ხებ, რო მელ შიც კომ პა ნია საქ მი ა ნობს. 

ამ დაშ ვე ბე ბის ცოდ ნა, კარ გად გაც ნო ბი ე რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია CVP ანა ლი ზის არ სის 
გა სა გე ბად და ჩა სა ტა რებ ლად. ამი ტომ ამ სტა ტი ა ში ჯერ გან ვი ხი ლავთ ამ დაშ ვე ბებს, 
რო გორც CVP ანა ლი ზის ამო სა ვალ ბა ზას. შემ დეგ სტა ტი ას გა ვაგ რ ძე ლებთ ძი რი თა დი 
ტერ მი ნე ბი სა და იმ გან ტო ლე ბე ბის გან ხილ ვით, რომ ლე ბიც ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა CVP 
ანა ლიზ ში. სტა ტი ას კი და ვას რუ ლებთ გა მოთ ვ ლე ბის მარ ტი ვი მა გა ლი თის გან ხილ ვით. 

დაშ	ვე	ბე	ბი
რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, იმი სათ ვის, რომ ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი CVP ანა ლი ზი სა სარ-
გებ ლო იყოს, აუცი ლე ბე ლია კარ გად გვეს მო დეს იმ დაშ ვე ბე ბის არ სი და და ნიშ ნუ ლე ბა, 
რომ ლებ საც ეს მე თო დი ეყ რ დ ნო ბა. სწო რედ ეს დაშ ვე ბე ბი ად გენს წე სებს რე ა ლი ზა ცი ის 
მო ცუ ლო ბას, და ნა ხარ ჯებ სა და მო გე ბას შო რის ურ თი ერ თ კავ ში რის შე სას წავ ლად. ახ ლა 
გან ვი ხი ლავთ პი რო ბებს, რომ ლე ბიც იგუ ლის ხ მე ბა CVP ანა ლი ზის მე თო დის გა მო ყე ნე ბი სას: 

იგუ ლის ხ მე ბა, რომ მო ცუ ლო ბის  გარ და ყვე ლა სხვა ცვლა დი სი დი დე  უც ვ ლე ლია

ეს დაშ ვე ბა გუ ლის ხ მობს, რომ რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბა ერ თა დერ თი ფაქ ტო რი ა, რო-
მელ საც შე უძ ლია და ნა ხარ ჯე ბი სა და მო გე ბის ცვლი ლე ბის გა მოწ ვე ვა. ამ მე თოდ ში არ 
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გა ით ვა ლის წი ნე ბა ისე თი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცაა წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე-
ბა, გა სა ყი დი პრო დუქ ცი ის ნო მენ კ ლა ტუ რის / პ რო დუქ ტე ბის პრო პორ ცი ის ცვლი ლე ბა და 
ფა სე ბის დო ნე ე ბის ცვლი ლე ბა 

იწარ მო ე ბა მხო ლოდ ერ თი პრო დუქ ტი ან წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის პრო პორ
ცია უც ვ ლე ლია

წი ნა დაშ ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო გორც ვხე დავთ, CVP ანა ლი ზი  მხო ლოდ იმ შემ-
თხ ვე ვა ში გა მო ი ყე ნე ბა, თუ კომ პა ნია ერთ პრო დუქტს იკ ვ ლევს ან კომ პა ნია რამ დე ნი მე  
პრო დუქტს აწარ მო ებს, მაგ რამ ისი ნი  ერ თი და იმა ვე პრო პორ ცი ით ან კომ ბი ნა ცი ით 
იყი დე ბა. 

მთლი ა ნი და ნა ხარ ჯე ბი და მთლი ა ნი ამო ნა გე ბი  წრფივ ფუნ ქ ცი ას წარ მო ად გენს 

ეს დაშ ვე ბა გუ ლის ხ მობს, რომ ცვლა დი და ნა ხარ ჯი პრო დუქ ცი ის ერ თე ულ ზე და პრო-
დუქ ცი ის ერ თე უ ლის გა სა ყი დი ფა სი არ იც ვ ლე ბა, ე.ი. მათ ზე გავ ლე ნას არ ახ დენს 
ფას დათ მო ბე ბი. 

მო გე ბა გა მო ით ვ ლე ბა ცვლა დი (ზღვრული) და ნა ხარ ჯე ბით კალ კუ ლა ცი ის მე თო დით 

ცვლა დი და ნა ხარ ჯე ბის აღ რიცხ ვა აად ვი ლებს მო გე ბის ანა ლიზს, ვი ნა ი დან ამ შემ თხ-
ვე ვა ში გან ცალ კე ვე ბუ ლია ცვლა დი და მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი, მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი 
მი იჩ ნე ვა პე რი ო დის ხარ ჯად და არ ხდე ბა მი სი გა ნა წი ლე ბა პრო დუქ ტებ ზე. 

ზუს ტად არის შე საძ ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯე ბის და ყო ფა მუდ მივ და ცვლად ელე მენ
ტე ბად

ეს არის ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბით კალ კუ ლა ცი ის მე თო დის ძი რი თა დი მოთხოვ ნა. იგუ-
ლის ხ მე ბა, რომ კომ პა ნი ა ში, სა დაც ნა ხევ რად ცვლა დი და ნა ხარ ჯე ბი არ სე ბობს, ზუს ტად 
არის შე საძ ლე ბე ლი მა თი გან საზღ ვ რა/ გა მო ყო ფა ისე თი მე თო დის მეშ ვე ო ბით, რო გო რიც 
არის მაქ სი- მი ნის მე თო დი. 

CVP ანა ლი ზი გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბის შე სა ფე რი სი 
დი ა პა ზო ნის თ ვის

შე სა ფე რის დი ა პა ზო ნად მი იჩ ნე ვა რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბის ისე თი დი ა პა ზო ნი  
(მაგალითად, 10,000 ერ თე ულ სა და 80,000 ერ თე ულს შო რის), რომ ლის ფარ გ ლებ შიც 
უც ვ ლე ლია პრო დუქ ცი ის ერ თე უ ლის გა სა ყი დი ფა სი და ცვლა დი და ნა ხარ ჯი პრო დუქ ცი-
ის ერ თე ულ ზე. CVP ანა ლი ზი არ გა მო ი ყე ნე ბა რე ა ლი ზა ცი ის ისე თი მო ცუ ლო ბის თ ვის, 
რო მე ლიც სცილ დე ბა ამ დი ა პა ზო ნის ფარ გ ლებს (ე.ი. რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბის თ ვის, 
რო მე ლიც ნაკ ლე ბია 10,000 ერ თე ულ ზე ან მე ტია 80,000 ერ თე ულ ზე).

CVP ანა ლი ზი გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ა ნი პერ ს პექ ტი ვის თ ვის

CVP ანა ლი ზის მეშ ვე ო ბით რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბას, და ნა ხარ ჯებ სა და მო გე ბას შო რის 
ურ თი ერ თ კავ შირს იკ ვ ლე ვენ მხო ლოდ ერ თ წ ლი ა ნი პე რი ო დის თ ვის და იგუ ლის ხ მე ბა, 
რომ ამ პე რი ოდ ში რთუ ლი იქ ნე ბა გა სა ყი დი ფა სის, ცვლა დი და მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბის 
შეც ვ ლა, რაც შე სა ბა მი სო ბა შია ზე მოთ გან ხი ლულ სხვა დაშ ვე ბებ თან. 

ზღვრუ ლი მო გე ბა, წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლი, მიზ ნობ რი ვი მო გე ბა და უსაფ რ თხო
ე ბის შუ ა ლე დი

ცვლა დი (ზღვრული) და ნა ხარ ჯე ბით კალ კუ ლა ცი ით მე თო დის გა მო ყე ნე ბი სას CVP ანა-
ლი ზი ზღვრულ მო გე ბას მი იჩ ნევს ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის უმ თავ რეს ფაქ ტო რად. 
ზღვრუ ლი მო გე ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი მთლი ა ნი ამო ნა გე ბი დან 
მთლი ა ნი ცვლა დი და ნა ხარ ჯე ბის გა მოკ ლე ბით და ეს არის თან ხა, რო მე ლიც აუცი ლე-
ბე ლია მთლი ა ნი მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბის და სა ფა რად და მო გე ბის მი სა ღე ბად. 
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თუ ორ გა ნი ზა ცი ას საკ მა რი სი ზღვრუ ლი მო გე ბა აქვს მთლი ა ნი მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბის 
და სა ფა რად, მაგ რამ არც მო გე ბას იღებს და არც ზა რალს, ამ გ ვარ მდგო მა რე ო ბას უწო-
დე ბენ წა უ გებ ლო ბის წერ ტილს. რო გორც კი ორ გა ნი ზა ცია წა უ გებ ლო ბის წერ ტილს მი აღ-
წევს, ნე ბის მი ე რი შემ დ გომ ში მი ღე ბუ ლი ზღვრუ ლი მო გე ბა უკ ვე ორ გა ნი ზა ცი ის მო გე ბას 
წარ მო ად გენს. CVP ანა ლი ზის გა მო ყე ნე ბი სას ორ გა ნი ზა ცი ას ასე ვე შე უძ ლია მთლი ა ნი 
ამო ნა გე ბის (ან რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბის) იმ დო ნის გა მოთ ვ ლა, რო მე ლიც აუცი ლე-
ბე ლია გარ კ ვე უ ლი დო ნის მო გე ბის მი სა ღე ბად, რა საც უწო დე ბენ მიზ ნობ რივ მო გე ბას. 

მარ თა ლი ა, ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თა ვი სი წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლის ცოდ ნა 
რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბი სა და ამო ნა გე ბის თ ვის, მაგ რამ მის თ ვის ასე ვე სა სარ გებ ლოა 
იმის ცოდ ნაც, რო გორ არის ეს და კავ ში რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის მიმ დი ნა რე 
(არსებულ) დო ნეს თან ან მო სა ლოდ ნელ დო ნეს თან. გან ს ხ ვა ვე ბას რე ა ლი ზა ცი ის მიმ-
დი ნა რე ან მო სა ლოდ ნელ მო ცუ ლო ბა სა (ან ამო ნა გებს) და წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლის 
შე სა ბა მის რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბას (ან ამო ნა გებს) შო რის, უწო დე ბენ უსაფ რ თხო ე-
ბის შუ ა ლედს. უსაფ რ თხო ე ბის შუ ა ლე დი გვიჩ ვე ნებს, რამ დე ნით შე იძ ლე ბა შემ ცირ დეს 
ორ გა ნი ზა ცი ის მიმ დი ნა რე (ან მო სა ლოდ ნე ლი) რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბა მა ნამ, სა ნამ 
ორ გა ნი ზა ცია და იწყებს ზა რა ლის მი ღე ბას.

CVP ანა ლი ზის გა მო სახ ვა შე საძ ლე ბე ლია გრა ფი კუ ლად, დი აგ რა მე ბის გა მო ყე ნე ბით ან 
რიცხობ რი ვი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბით, რო მე ლიც ეყ რ დ ნო ბა გან ტო ლე ბებს. ამ სტა ტი ა ში 
ძი რი თა დად ყუ რადღე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ რიცხობ რივ მიდ გო მა ზე. 

შემ დეგ ცხრილ ში გან ხი ლუ ლია ის გან ტო ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ზო გა დოდ გა მო ი ყე ნე ბა 
CVP ანა ლიზ ში. 

ზღვრული 
მოგება 
ერთეულზე

ერთეულის გასაყიდი ფასი მინუს ცვლადი დანახარჯი 
ერთეულზე 

წა უ გებ ლო-
ბის წერ ტი ლი 
(ერთე ულების 
რა ო დე ნო ბით 
გა მო სა ხუ ლი)

 მთლიანი მუდმივი დანახარჯები 
ერთეულის ზღვრული მოგება

წაუგებლობის 
წერტილი 
(ამონაგებით 
გამოსახული)

წაუგებლობის წერტილი ერთეულების რაოდენობით გამოსახული x 
ერთეულის გასაყიდი ფასი

ან
                     მთლიანი მუდმივი დანახარჯები                                             
ზღვრული მოგების რეალიზაციასთან ფარდობის კოეფიციენტი

ზღვრუ ლი 
მო გე ბის რე ა-
ლი ზა ცი ას თან 
ფარ დო ბის 
კო ე ფი ცი ენ ტი

მთლიანი ზღვრული მოგება
მთლიანი რეალიზაცია

მიზნობრივი 
მოგება 
(ერთეულებით 
გამოსახული)

მთლიანი მუდმივი დანახარჯები + მიზნობრივი მოგება
 ზღვრული მოგება ერთეულზე



31

მიზნობრივი 
მოგება 
(ამონაგებით 
გამოსახული)

ერთეულებში გამოსახული მიზნობრივი მოგება x  
ერთეულის გასაყიდი ფასი 

ან
        მთლიანი მუდმივი დანახარჯები + მიზნობრივი მოგება      
 ზღვრული მოგების რეალიზაციასთან ფარდობის კოეფიციენტი

უსაფრთხოების 
შუალედი 
(ერთეულებით 
გამოსახული)

მიმდინარე/მოსალოდნელი რეალიზაცია ერთეულებით 
გამოსახული მინუს წაუგებლობის წერტილი ერთეულების 
რაოდენობით გამოსახული

უსაფრთხოების 
შუალედი 
(ამონაგებით 
გამოსახული)

მიმდინარე/მოსალოდნელი რეალიზაცია  €-ში მინუს  წაუგებლობის 
წერტილი  €-თი გამოსახული

უსაფრთხოების 
შუალედი 
პროცენტებში 
გამოსახული

    უსაფრთხოების შუალედი ერთეულებით (ან ამონაგებით)    
მიმდინარე/მოსალოდნელი  რეალიზაცია  ერთეულებით  ან  

(ამონაგებით)  

x100

გან ვი ხი ლოთ მარ ტი ვი მა გა ლი თი, სა ი და ნაც და ვი ნა ხავთ, რო გორ შე იძ ლე ბა CVP ანა-
ლი ზის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა.

შპს	Conex	_	CVP	ანა	ლი	ზის	მა	გა	ლი	თი

შპს Conex ყი დის ერთ პრო დუქტს, ე.წ. სუ პერ კ რემს, რო მე ლიც გან კუთ ვ ნი ლია სხვა დას-
ხ ვა ტი პის პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის აღ მო სა ჩე ნად. კომ პა ნი ამ თა ვი სი საქ მი ა ნო ბა და იწყო 
მიმ დი ნა რე წლის და საწყის ში და ვა რა უ დობს 100,000 ტუ ბი სუ პერ კ რე მის გა ყიდ ვას. 
ცნო ბი ლია შემ დე გი შე სა ფე რი სი ინ ფორ მა ცი ა: 

€
ერთი ტუბის გასაყიდი ფასი 7.00
პირდაპირი მასალის დანახარჯი ერთ ტუბზე 2.10
პირდაპირი შრომითი დანახარჯი ერთ ტუბზე 1.35
ცვლადი ზედნადები დანახარჯი ერთ ტუბზე 0.75
სულ მოცემული წლის მუდმივი დანახარჯები 210,000

 

CVP ანა ლიზ მა შე იძ ლე ბა პა სუ ხი გაგ ვ ცეს შემ დეგ კითხ ვებ ზე: 

ა) რო მე ლია შპს Conex-ისთვის წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლი ტუ ბე ბის რა ო დე ნო ბი თა და 
ამო ნა გე ბით გა მო სა ხუ ლი? 

ბ) თუ კომ პა ნია მო ი სურ ვებს €46,200-ს ტო ლი მო გე ბის მი ღე ბას წლის მან ძილ ზე, 
რამ დე ნი ტუ ბი სუ პერ კ რე მი უნ და გა ყი დოს? 

გ) რამ დე ნით შე იძ ლე ბა შემ ცირ დეს რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი, სა ნამ შპს 
Conex და იწყებს ზა რა ლის მი ღე ბას?
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შპს	Conex	_	ამოხ	ს	ნა	 €
ერ თი ტუ ბის  გა სა ყი დი ფა სი  7.00

გა მოკ ლე ბუ ლი  მთლი ა ნი ცვლა დი და ნა ხარ ჯე ბი ერთ ტუბ ზე  €(2.1+1.35+0.75) 4.20

ზღვრუ ლი მო გე ბა ერთ ტუბ ზე  2.80

ა) წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბით გა მო სა ხუ ლი =
მთლიანი მუდმივი დანახარჯები
ზღვრული მოგება ერთ ტუბზე = €210,000

€2.80 = 75,000 ტუბი

ამ გ ვა რად, შპს Conex-მა უნ და გა ყი დოს 75,000 ტუ ბი სუ პერ კ რე მი, იმი სათ ვის, რომ 
გა ვი დეს  წა უ გებ ლო ბის წერ ტილ ზე, ე.ი. არც მო გე ბა მო ი ღოს და არც ზა რა ლი.

წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლი ამო ნა გე ბით გა მო სა ხუ ლი = წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლი ერ თე უ ლე-
ბის რა ო დე ნო ბით გა მო სა ხუ ლი x ერ თი ტუ ბის გა სა ყი დი ფა სი = 75,000 ტუ ბი x €7.00 
= €525,000

ან

წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლი ამო ნა გე ბით გა მო სა ხუ ლი = 

                       მთლიანი მუდმივი დანახარჯები                     
ზღვრული მოგების რეალიზაციასთან ფარდობის კოეფიციენტი

ღვრუ ლი მო გე ბის რე ა ლი ზა ცი ას თან ფარ დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი = 

მთლიანი ზღვრული მოგება   = €2.80  = 0.40      მთლიანი რეალიზაცია          €7.00        

წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლი ამო ნა გე ბით გა მო სა ხუ ლი =  €210,000  = €525,000
             €0.40
შპს Conex-მა წა უ გებ ლო ბის წერ ტილ ზე გა სას ვ ლე ლად უნ და მი ი ღოს €525,000 ამო-
ნა გე ბი.

ბ)  მიზ ნობ რი ვი მო გე ბა  ერ თე უ ლე ბით გა მო სა ხუ ლი =

მთლიანი მუდმივი დანახარჯები+მიზნობრივი მოგება
ზღვრული მოგება ერთეულზე = €210,000

€2.80 = 91,500 ტუბი

შპს Conex-მა უნ და გა ყი დოს  l 91,500 ტუ ბი სუ პერ კ რე მი იმის თ ვის, რომ წლის გან მავ-
ლო ბა ში მი ი ღოს €46,200 მო გე ბა.

გ)   უსაფ რ თხო ე ბის შუ ა ლე დი ამო ნა გე ბით გა მო სა ხუ ლი = მიმ დი ნა რე/ მო სა ლოდ ნე ლი 
ამო ნა გე ბი მი ნუს წა უ გებ ლო ბის წერ ტი ლი ამო ნა გე ბით გა მო სა ხუ ლი =  
(100,000 x €7) — €525,000 = €175,000

შპს Conex-ის ამო ნა გე ბი შე იძ ლე ბა შემ ცირ დეს €175,000-ით, სა ნამ კომ პა ნია და იწყებს 
ზა რა ლის მი ღე ბას.
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მა	გა	ლი	თის	შემ	დ	გო	მი	გარ	თუ	ლე	ბა	
შპს Conex იხი ლავს სუ პერ კ რე მის წარ მო ე ბის სხვა მწარ მო ე ბელ ზე გა და ცე მის 
(აუთსორსინგის) შე საძ ლებ ლო ბის სა კითხს. მწარ მო ე ბელ მა სუ პერ კ რე მის თი თო ტუ ბის-
თ ვის ასე თი ფა სი და ად გი ნა: და ნა ხარ ჯი ერ თი ტუბ ზე €4.25 პლუს გა სა ყი დი ფა სის 5% 
სუ პერ კ რე მის თი თო ე უ ლი გა ყი დუ ლი ტუ ბის თ ვის.  შპს Conex-ის მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი 
შემ ცირ დე ბა €100,000-მდე იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ კომ პა ნია აირ ჩევს აუთ სორ სინ გის ვა-
რი ანტს. 

რე ა ლი ზა ცი ის რა დო ნის შემ თხ ვე ვა ში მი ი ღე ბა ერ თ ნა ი რი მო გე ბა, იმის მი უ ხე და ვად, 
კომ პა ნია თვი თონ გა აგ რ ძე ლებს სუ პერ კ რე მის წარ მო ე ბას სა კუ თა რი ძა ლე ბით, თუ მის 
წარ მო ე ბას სხვა მწარ მო ე ბელს გა დას ცემს? 

ამოხ	ს	ნა:
თუ კომ პა ნია წარ მო ე ბას გა დას ცემს სხვა მწარ მო ე ბელს (აუთსორსინგი): 

და ვუშ ვათ y = გა ყი დუ ლი ტუ ბე ბის რა ო დე ნო ბა;

მთლი ა ნი მო გე ბა = მთლი ა ნი ზღვრუ ლი მო გე ბა — მთლი ა ნი მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი;

მთლი ა ნი მო გე ბა  = (რეალიზაციას მი ნუს პრო დუქ ტის და ნა ხარ ჯი და რე ა ლი ზა ცი ის 
მი ხედ ვით და რიცხუ ლი % ) — მთლი ა ნი მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი. 

მო გე ბა = 7y– 4.25y — [ (0.05 x 7) y] — 100,000 = 2.40y — 100,000.

თუ პრო დუქტს თვი თონ კომ პა ნია გა მო უშ ვებს:

მთლი ა ნი მო გე ბა = მთლი ა ნი ზღვრუ ლი მო გე ბა — მთლი ა ნი მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი

მთლი ა ნი მო გე ბა = 2.80y — 210,000

იმი სათ ვის, რომ ვი პო ვოთ რე ა ლი ზა ცი ის ის დო ნე, რომ ლის დრო საც მო გე ბა ერ თ ნა ი რი 
იქ ნე ბა,  ერ თ მა ნეთს უნ და გა ვუ ტო ლოთ ორი ვა რი ან თის შე სა ბა მი სი მო გე ბის გან ტო ლე-
ბე ბი და ვი პო ვოთ y:

2.80y — 210,000 = 2.40y — 100,000 => 0.40y = 110,000 => y = 275,000 ტუ ბი

ამ გ ვა რად, რო დე საც სუ პერ კ რე მის რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბა 275,000 ტუ ბი ა, კომ პა ნი ის 
ფარ გ ლებ ში პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მო გე ბა იგი ვე იქ ნე ბა, რაც იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ კომ პა ნია წარ მო ე ბის პრო ცესს სხვა მწარ მო ე ბელს გა დას ცემ და.
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შემოწმება
საკუთარი	
ძალებით	
წარმოება

აუთსორსინგი

€ €
რეალიზაცია: 275,000 ტუბი x €7 1,925,000 1,925,000

გამოკლებული ცვლადი დანახარჯები

275,000 ტუბი x €4.20 1,155,000

275,000 ტუბი x €4.25 1,168,750

გასაყიდი ფასის 5% : 5% x €7 x 275,000 ტუბი     96,250

ზღვრული მოგება 770,000 660,000

მთლიანი მუდმივი დანახარჯები 210,000 100,000

მოგება 560,000 560,000

დას	კ	ვ	ნის	სა	ხით
ვი მე დოვ ნებთ, რომ ამ სტა ტი ის წა კითხ ვი სა და მა გა ლი თე ბის გარ ჩე ვის შემ დეგ უკეთ 
გა ი გებთ CVP ანა ლი ზის არსს. იმი სათ ვის, რომ გა ნამ ტ კი ცოთ თქვე ნი ცოდ ნა, სა სარ გებ-
ლო იქ ნე ბა, თუ იმი ტა ცი ურ სა გა მოც დო პი რო ბებ ში ივარ ჯი შებთ წარ სუ ლი სა გა მოც დო 
მა სა ლი დან აღე ბულ კითხ ვებ ზე, რომ ლე ბიც  CVP ანა ლიზს ეხე ბა.

სტა ტია მო ამ ზა და ირ ლან დი ის ACCAის  
სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მის  

საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის მარ თ ვის მო დუ ლის  
სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა
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მოდული_სტრატეგიულიბიზნესლიდერი

გაიგეთ,	რას	ითხოვს	თქვენგან	სტრატეგიული	ბიზბესლიდერის		
მოდულის	გამოცდის	შემფასებელი	

სცე	ნა	რის	მა	გა	ლი	თი
კან დი დატს, რო მელ საც სურს გა ი გოს, რა სურს 
გა მომ ც დელს, უფ რო ზუს ტად, რას ეძებს შემ-
ფა სე ბე ლი კან დი და ტის პა სუხ ში, უნ და იცო დეს, 
რას ფიქ რობს ის, რო დე საც აფა სებს კან დი და-
ტის პა სუხს. 
წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის და წე რის მო მენ ტ ში ჯერ 
სტრა ტე გი უ ლი ბიზ ნეს ლი დე რის მო დუ ლის არ-
ცერ თი გა მოც და არ იყო ჩა ტა რე ბუ ლი. 
ამ სტა ტი ის მიზ ნე ბის თ ვის ზო გი ერ თი პა სუ ხი 
სა გა მოც დო დრო ის გათ ვა ლის წი ნე ბით დავ-
წე რეთ, რა თა თქვენ თ ვის, კან დი და ტე ბის თ ვის 
გვეჩ ვე ნე ბი ნა, რო გორ შე გიძ ლი ათ პა სუ ხის გა-
ცე მა სტრა ტე გი უ ლი ბიზ ნეს ლი დე რის მო დუ ლის 
სა გა მოც დო კითხ ვე ბის ზო გი ერთ მოთხოვ ნა ზე. 
სტრა ტე გი უ ლი ბიზ ნეს ლი დე რის სა გა მოც დო 
კო მი სი ის ერ თ -ერ თ მა წევ რ მა ქუ ლე ბით შე ა ფა-
სა სა ნი მუ შო სა გა მოც დო სცე ნა რის პა სუ ხე ბი, 
რა თა კან დი და ტებს გა ე გოთ, სად და რამ დე ნი 
ქუ ლა მი ა კუთ ვ ნა მან პა სუ ხებს, ასე ვე წარ მო-
ად გი ნა თა ვი სი კო მენ ტა რე ბი ამ პა სუ ხე ბის 
შე სა ხებ, სა დაც ასა ბუ თებს, რა ტომ იყო მი-
კუთ ვ ნე ბუ ლი ან რა ტომ არ იყო მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
ქუ ლე ბი ამა თუ იმ მოთხოვ ნა ზე.
ეს სა ვარ ჯი შო იმის თ ვი საა გა მიზ ნუ ლი, რომ 
კან დი და ტებ მა წარ მოდ გე ნა შე იქ მ ნან იმის თა-
ო ბა ზე, რო გორ აზ როვ ნებს შემ ფა სე ბე ლი კან-
დი და ტე ბის პა სუ ხე ბის შე ფა სე ბი სას, გა ი გონ, 
რის თ ვის აკუთ ვ ნებს შემ ფა სე ბე ლი პა სუ ხებს 
ქუ ლებს და რის გა მო შე იძ ლე ბა არ მი ე ნი ჭოს 
ქუ ლე ბი კან დი და ტის პა სუხს. 
ვი ნა ი დან შემ ფა სებ ლის კო მენ ტა რე ბი მხო-
ლოდ და მხო ლოდ ამ გა მოც დის თ ვის არის 
შე სა ფე რი სი და გან სა ხილ ვე ლი მა გა ლი თის 
კონ კ რე ტულ მოთხოვ ნებს ეხე ბა, შემ ფა სე ბელ-
მა წარ მო ად გი ნა ზო გი ერ თი ზო გა დი ხა სი ა თის 
მო საზ რე ბაც სბლ-ის გა მოც დის ჩა ბა რე ბის 

მიდ გო მის შე სა ხებ, ასე ვე ზო გი ერ თი კონ კ-
რე ტუ ლი მო საზ რე ბა იმის თა ო ბა ზე, რო გორ 
შე უძ ლია კან დი დატს გა მოც და ზე თა ვი სი პრო-
ფე სი ო ნა ლიზ მის (პროფესიული უნა რე ბის) 
წარ მო ჩე ნა, რა თა და იმ სა ხუ როს პრო ფე სი უ ლი 
უნა რე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ქუ ლე ბი.
ამ სტა ტი ა ში გან ვი ხი ლავთ ტი პუ რი კან დი და-
ტის პა სუ ხე ბის მა გა ლითს, რო მე ლიც ცდი ლობს 
პა სუ ხის გა ცე მას გან	სა	ხილ	ვე	ლი		მა	გა	ლი-
თის	3(ბ),	4(ბ)	და	5(ა)	მოთხოვ	ნებ	ზე.	

კითხვის	მოთხოვნები

მე-3	კითხ	ვა
თქვენ ხართ კომ პა ნია Rail Co-ის სპე-
ცი ა ლუ რი ქვე კო მი ტე ტის ერ თ -ერ თი 
არა აღ მას რუ ლე ბე ლი წევ რი, რო მე ლიც 
და ა ფუძ ნა Rail Co-ის საბ ჭოს თან არ სე-
ბულ მა ნო მი ნა ცი ე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი 
მარ თ ვის კო მი ტეტ მა. 
აუდი ტის ეროვ ნუ ლი ორ გა ნოს მი ერ ჩა ტა-
რე ბუ ლი შე მოწ მე ბი სა და კომ პა ნია Rail 
Co-ის  ნდო ბით აღ ჭურ ვილ პირ თა საბ ჭოს 
რე კო მენ და ცი ე ბის შე დე გად ტრან ს პორ-
ტის მი ნის ტ რ მა გას ცა რე კო მენ და ცი ა, რომ 
თა ნამ დე ბო ბი დან მო ეხ ს ნათ Rail Co-ს 
მთა ვა რი აღ მას რუ- ლე ბე ლი დი რექ ტო-
რი. ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტის შემ დეგ 
მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის 
ვა კან სი ის შე სა ხებ რეკ ლა მი რე ბა და იწყეს 
რო გორც ეროვ ნულ, ისე სა ერ თა შო რი სო 
დო ნე ზე. გარ და ამი სა, Rail Co-ის ვებ გ-
ვერ დ ზე ატ ვირ თეს ინ ფორ მა ცი ა, სა დაც 
ასა ხუ ლია ამ ვა კან სი ის თ ვის შე სა ფე რი სი 
პი რის მა ხა სი ა თებ ლე ბი. უკა ნას კ ნე ლი 
ორი კვი რის მან ძილ ზე შე არ ჩი ეს ორი 
კან დი და ტი სა ბო ლოო გა სა უბ რე ბის თ ვის 
და მათ ან კე ტურ მო ნა ცე მებს იხი ლავს Rail 
Co-ს ნო მი ნა ცი ე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი 
მარ თ ვის კო მი ტე ტი.
 (მე-5 და ნარ თი).

 

შესავალი
ამ სტა ტი ის მი ზა ნი ა, გარ კ ვე ულ წი ლად რე ა ლუ რი წარ მოდ გე ნა შე გიქ მ ნათ იმის 
შე სა ხებ, რას ფიქ რობს შემ ფა სე ბე ლი სა გა მოც დო ნა წე რე ბის გას წო რე ბი სას და 
გა ი გოთ,  რას ეძებს ის თქვენს პა სუ ხებ ში, რო დე საც აფა სებს სტრა ტე გი უ ლი ბიზ-
ნეს ლი დე რის მო დუ ლის სცე ნა რებს.
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მოგეთხო	ვე	ბათ:	მას შემ დეგ, რაც გა ნი ხი-
ლეს სა ბო ლოო გა სა უბ რე ბის თ ვის შერ ჩე უ ლი 
კან დი და ტე ბის  შე სა ფე რი სო ბა  ამ თა ნამ დე-
ბო ბის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის 
მი ხედ ვით, ნო მი ნა ცი ე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი 
მარ თ ვის კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რემ გთხო ვათ:

3	(ბ)
2 სლა ი დის მომ ზა დე ბა პრე ზენ ტა ცი ის-
თ ვის, თან მ ხ ლებ ახ ს ნა- გან მარ ტე ბით 
შე ნიშ ვ ნებ თან ერ თად, რა თა აუხ ს ნათ ნო-
მი ნა ცი ე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის 
კო მი ტეტს, რა რო ლი სა და ამო ცა ნე ბის 
შეს რუ ლე ბა ევა ლე ბა მთა ვარ აღ მას რუ-
ლე ბელ დი რექ ტორს ნი ჭის / ტა ლან ტე ბის 
მარ თ ვის სფე რო ში, რა თა მან მხა რი და-
უ ჭი როს და ხე ლი შე უწყოს კომ პა ნია Rail 
Co-ისთვის სა ჭი რო ცვლი ლე ბე ბის აუცი-
ლე ბელ პროგ რა მას.               (6 ქუ ლა)
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის თ ვის გა მო ყო ფი-
ლი ქუ ლე ბი კონ კ რეტუ ლად კო მუ ნი კა ცი ის 
უნა რე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბის თ ვის არის 
გან კუთ ვ ნი ლი, რაც აუცი ლე ბე ლია ნო მი-
ნა ცი ე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის 
კო მი ტე ტის სა თა ნა დო დო ნის თ ვის შე სა ბა-
მი სი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის თ ვის.   

(2 ქუ ლა)

მე-4	კითხ	ვა

თქვენ ხართ ში და აუდი ტო რი, რო მე ლიც 
მუ შა ობს კომ პა ნია Rail Co-ს აუდი ტი სა და 
რის კე ბის კო მი ტეტ ში.
ახალ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ-
მა Rail Co-ს ფი ნან სურ კონ ტ რო ლი ორს 
სთხო ვა ელექ ტ რო ნული ცხრი ლის მომ ზა-
დე ბა, სა დაც გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი იქ ნე ბო და  
ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვე ბის მდგო მა რე ო ბა 
და მა ტა რებ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა ქვე ყა ნა 
ბი ლენ დის სარ კი ნიგ ზო ქსე ლის სად გუ-
რე ბის მი ხედ ვით, ასე ვე თაღ ლი თო ბის 
სა ვა რა უ დო დო ნე ე ბი, რო მელ საც ად გი ლი 
ჰქონ და Rail Co-ს ქსელ ში.

მო	გეთხო	ვე	ბათ: აუდი ტი სა და რის კე ბის 
კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რემ თქვენ გთხო ვათ, 
ფი ნან სუ რი კონ ტ რო ლი ო რის მი ერ გა მოვ ლე-
ნი ლი ფაქ ტე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა და ან გა რი შის 
წარ დ გე ნა, რო მელ შიც:      

4	(ბ)
აუდი ტი სა და რის კე ბის კო მი ტეტს წა რუდ-
გენთ რე კო მენ და ცი ებს, თქვენს რე კო მენ-
და ცი ებს და ა სა ბუ თებთ შე სა ფე რი სი გა მო-
სას წო რე ბე ლი ან უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბით, 
რომ ლებ საც Rail Co გა ა ტა რებს ქსელ ში 
არ სე ბუ ლი თაღ ლი თო ბის დო ნე ე ბის შე სამ-
ცი რებ ლად.            (8 ქუ ლა)
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი 
ქუ ლები კონ კ რე ტუ ლად კო მერ ცი უ ლი გამ-
ჭ რი ა ხო ბის გა მო ჩე ნის უნა რე ბის დე მონ ს-
ტ რი რე ბის თ ვის არის გან კუთ ვ ნი ლი, რაც 
უნ და გა მო ავ ლი ნოთ  შე სა ფე რი სი გა მო-
სას წო რე ბე ლი ზო მე ბი სა და თაღ ლი თო ბის 
შე სამ ცი რე ბე ლი უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბის 
შე სა ხებ საზ რი ა ნი რე კო მენ და ცი ე ბის მო-
ფიქ რე ბი სას.           (2 ქუ ლა)

მე-5	კითხ	ვა
თქვენ ხართ პრო ექ ტის მე ნე ჯე რი და მუ შა ობთ 
კომ პა ნია Rail Co-ს პრო ექ ტე ბი სა და ინ ფ-
რას ტ რუქ ტუ რის დი რექ ტო რის თ ვის.
პრო ექ ტე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის დი რექ-
ტორ მა  დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წა რუდ გი ნა 
წი ნა და დე ბა პრო ექ ტის შე სა ხებ, რო მე ლიც 
ით ვა ლის წი ნებ და  ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი-
ე ლე ბას ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ გა ყიდ ვე ბის 
სის ტე მა ში. პრო ექ ტი სრუ ლად უნ და ამოქ-
მედ დეს 12 თვის გან მავ ლო ბა ში, რო მე ლიც 
უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს დე ვე ლო პე რე ბის 
გა რე ფირ მამ, რად გან Rail Co-ს არ გა აჩ-
ნია ამ სფე რო ში ში და გა მოც დი ლე ბა. თუმ ცა, 
პრო ექ ტი Rail Co-მ უნ და მარ თოს. 

მო	გეთხო	ვე	ბათ:	თქვენ მოგ მარ თათ პრო-
ექ ტე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის დი რექ ტორ მა 
და გთხო ვათ საბ ჭოს თ ვის ბიზ ნეს ს ცე ნა რის /
ე კო ნო მი კუ რი და სა ბუ თე ბის მომ ზა დე ბა, სა დაც:

5(ა)
და ა სა ბუ თებთ, ინ ვეს ტი ცი ე ბის ჩა დე ბა ონ ლა ინ 
ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვა ში რა ტომ და ეხ მა რე ბა 
Rail Co-ს მომ ხ მა რე ბელ თა შე სა ხებ იმ დე ტა-
ლუ რი და დრო უ ლი მო ნა ცე მე ბის შე საქ მ ნე-
ლად, რო მე ლიც, თა ვის  მხრივ, და ეხ მა რე ბა 
მომ ხ მა რებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის მარ თ ვა ში.        

(8 ქუ ლა)
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი 
ქუ ლე ბი კონ კ რე ტუ ლად შე ფა სე ბის უნა რე ბის 
დე მონ ს ტ რი რე ბის თ ვის არის გან კუთ ვ ნი ლი, 
რაც უნ და გა მო ავ ლი ნოთ მომ ხ მა რებ  ლებ თან 
ურ თი ერ თო ბის მარ თ ვა ზე ონ ლა ინ ბი ლე თე ბის 
გა ყიდ ვე ბის სის ტე მის გავ ლე ნის ანა ლიზ ში/ 
 შე ფა სე ბი სას.                                  (2 ქუ ლა)
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კითხ	ვა	3	(ბ)

შე	სა	ვა	ლი

ამ კითხ ვა ში კან დი და ტებს სთხო ვენ მსჯე ლო-
ბას სპე ცი ა ლუ რი ქვე კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რის 
პო ზი ცი ი დან, რო მე ლიც ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია 
ნო მი ნა ცი ე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის 
კო მი ტე ტის წი ნა შე. საპ რე ზენ ტა ცი ოდ უნ და მო-
ამ ზა დოთ ორი სლა ი დი. სლა ი დებ ში ინ ფორ-
მა ცია წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იყოს შე სა ბა მი სი 
პუნ ქ ტე ბის მეშ ვე ო ბით და უნ და ახ ლ დეს ახ ს-
ნა- გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი, სა ი და ნაც გა-
მოჩ ნ დე ბა მთა ვა რი აღ მას რუ ლებ ლის წვლი ლი 
ნი	ჭის	/	ტა	ლან	ტე	ბის	 მარ	თ	ვის	 სა	კითხ	ში. 
სლა ი დე ბის ძი რი თა დი თე ზი სე ბი ახ ს ნი ლი უნ და 
იყოს კომ პა ნია Rail Co-ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე-
ლი ცვლი ლე ბის პროგ რა მის კონ ტექ ს ტ ში.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ კან დი და ტებ მა პა სუხ ში 
წარ მო ა ჩი ნონ მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი-
რექ ტო რის სტრა ტე გი უ ლი რო ლი, რო მე ლიც 
უნ და შე ას რუ ლოს ცვლი ლე ბის პროგ რა მის 
მარ თ ვი სას.

შე	ნიშ	ვ	ნე	ბი	შე	ფა	სე	ბუ	ლი	პა	სუ	ხე	ბის	შე	სა	ხებ	

მნიშვნელოვანია, რომ 
კანდიდატებმა პასუხში 
წარმოაჩინონ მთავარი 
აღმასრულებელი დირექ-
ტორის სტრატეგიული 
როლი.

შე	ნიშ	ვ	ნა	1

პირ ვე ლი სლა ი დი ზუს ტად ასა ხავს მოკ ლე 
ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც წარ მო ად გი ნა ნო მი-
ნა ცი ე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის კო-
მიტეტ მა. მას ში ხაზ გას მუ ლია ნი ჭის / ტა ლან ტის 
გან ვი თა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა რთულ ცვა ლე ბად 
გა რე მო ში და ასე ვე კონ კ რე ტუ ლად არის მი თი-
თე ბუ ლი მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო-
რის რო ლი.

შე	ნიშ	ვ	ნა	2

ახ ს ნა- გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი ეხე ბა „ნიჭს/
ტალანტს“, მაგ რამ საკ მა რი სად ღრმად არ 
არის გან ხი ლუ ლი ტა ლან ტე ბის მარ თ ვის სა-
კითხი. შე საძ ლე ბე ლი იყო და მა ტე ბი თი ქუ ლე-
ბის მი კუთ ვ ნე ბა, თუ კან დი და ტი წარ მო ად გენ და 
ტა ლან ტე ბის მარ თ ვის სტრა ტე გი უ ლი მიდ გო მის 
უფ რო მეტ ელე მენ ტებს. მა გა ლი თად, გარ და 
იმი სა, რომ კან დი და ტი გა ნაცხადებ და ნი ჭი ე რი 
კად რე ბის მო ზიდ ვის აუცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ, 
მას შე ეძ ლო გა ნე ხი ლა ნი ჭის / ნი ჭი ე რი კად რე-
ბის გან ვი თა რე ბის, და საქ მე ბის, შე ნარ ჩუ ნე ბი სა 
და გა მო ყე ნე ბის სა კითხე ბი.

შე	ნიშ	ვ	ნა	3

მე-2 სლა იდ ში და შე სა ბა მის ახ ს ნა- გან მარ ტე-
ბით შე ნიშ ვ ნებ ში  ზუს ტად არის გან საზღ ვ რუ-
ლი მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის 
რო ლი ცვლი ლე ბე ბის წა ხა ლი სე ბის საქ მე ში. 
აქ ცენ ტის გა კე თე ბა მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი  
დი რექ ტო რის ნი ჭის გან ვი თა რე ბა ზე, რო გორც 
მი სა ბაძ მა გა ლით ზე („როლის მო დელ ზე“), 
სა ინ ტე რე სო და შე სა ფე რი სი ა. ეს ხაზს უს ვამს 
ისე თი ლი დე რის მნიშ ვ ნე ლო ბას, რო მე ლიც 
თვალ სა ჩი ნო და პრო აქ ტი უ ლია ცვლი ლე ბე ბის 
მარ თ ვის სა კითხ ში.
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შე	ნიშ	ვ	ნა	4	—	პრო	ფე	სი	უ	ლი	უნა	რე	ბი

პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის თ ვის ქუ ლე ბი იწე რე ბა 
შე ფა სე ბის სქე მა ში მო ცე მუ ლი პუნ ქ ტე ბის მი ხედ-
ვით, სა დაც ნათ ლად არის მი თი თე ბუ ლი კრი ტე-
რი უ მე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც უნ და შე ფას დეს 
კან დი და ტის კო მუ ნი კა ცი ის უნა რე ბი. 

შემ ფა სე ბე ლი ეძებ და ზუსტ 
სტრუქ ტუ რას, რო მე ლიც  
შე ე სა ბა მე ბა მი ღე ბულ  
მი თი თე ბებს და შე სა ბა მის 
აუდი ტო რი ას თან კო მუ ნი კა-
ცი ის თ ვის შე სა ფე რის ტონ ს / 
მა ნე რას.

საერთოდ არა ცუდად კარგად ძალიან კარგად
3 (ბ)

ნო მი ნა ცი ე ბის 
კო მი ტე ტის თ-
ვის შე სა ფე რი სი 
ინ ფორ მა ცი ის  
სა თა ნა დო მა ნე-
რით გა და ცე მის 
კო მუ ნი კა ცი ის 
უნა რე ბი. 

კან დი დატ მა აჩ ვე ნა 
ცუ დი კო მუ ნი კა-
ცი ის უნა რი. მან 
ვერ წარ მო ად გი ნა 
სა ჭი რო ინ ფორ-
მა ცია ნათ ლად, 
ობი ექ ტუ რად და 
არა ო რაზ როვ ნად. 
პა სუ ხი  გად მო ცე მუ-
ლი არ არის შე სა-
ბა მი სი ფორ მა ტით 
(საპრეზენტაციო 
სლა ი დე ბი) ან მა ნე-
რით (ნომინაციების 
კო მი ტე ტის არა აღ-
მას რუ ლე ბე ლი დი-
რექ ტო რე ბის თ ვის). 

კან დი დატ მა გა მო-
ავლი ნა  კო მუ ნი-
კა ცი ის რამ დე ნიმე 
ძი რი თა დი უნა რი 
ორი საპ რე ზენტა-
ციო სლა ი დის წარ-
მოდ გე ნი სას. პა სუ ხი 
შე ი ცავს ზო გიერთ 
შე სა ბა მის ინ ფორ-
მაცი ას, მაგ რამ 
ინ ფორმაცი ის დი დი 
ნა წი ლი არ არის 
რე ლე ვან ტუ რი ან 
გა ურ კ ვე ვე ლია და 
არ შე ე სა ბა მე ბა 
არა აღ მას რუ ლე-
ბე ლი პი რის თ ვის 
ინ ფორ მა ცი ის 
გა და ცე მის მა ნე რას / 
ტონს. 

კან დი დატ მა გა მო-
ავ  ლი ნა  კო მუ ნი კა-
ცი ის კარ გი უნა რე ბი 
ნო მი ნა ცი ის კო მი-
ტე ტის თ ვის ორი 
სლა ი დის წარ დ გე-
ნი სას. კან დი დატ მა 
წარ მო ად გი ნა შეს-
ფე რი სი სა კითხე ბის 
დი დი ნა წი ლი და 
ეს გა ა კე თა ლა კო-
ნუ რად და, უმე ტეს 
შემ თხ ვე ვა ში, ნათ-
ლად, გა სა გე ბად.

კან დი დატ მა წარ-
მო აჩი ნა კო მუ ნი კა-
ცი ის შე სანიშ ნა ვი 
უნა რე ბი. საპ რეზენ-
ტა ციო სლა ი დე ბი 
და ახ ს ნა- გან მარ-
ტე ბი თი შე ნიშვ ნე ბი  
სწო რად და ეფექ-
ტუ რად იყო სტრუქ-
ტუ რი რე ბუ ლი, 
მო ი ცავ და ნო მი ნა-
ცი ე ბის კო მიტე ტის-
თ ვის აუცი ლე ბელ 
ყვე ლა შე სა ბა მის 
სა კითხს, რა თა 
მათ თ ვის გა ნე მარ ტა 
ნი ჭის / ტა ლან  ტე ბის 
მარ თ ვის სა კითხ ში 
ახა ლი აღ მას რუ ლე-
ბე ლი დი რექ ტო რის 
მო სა ლოდ ნე ლი 
წვლი ლი.

0 0.5 1 2

პა სუ ხი ზუს ტად შე ე სა ბა მე ბა ნო მი ნა ცი ე ბი სა და 
კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის კო მი ტე ტის გან მი ღე-
ბულ მი თი თე ბებ ს /ინ ფორ მა ცი ას და ჩანს კან დი-
და ტის კო მუ ნი კა ცი ის სა უცხოო უნა რე ბი. შემ ფა-
სე ბე ლი ეძებ და ზუსტ სტრუქ ტუ რას, რო მე ლიც 
შე ე სა ბა მე ბა მი ღე ბულ მი თი თე ბებს, შე სა ბა მი სი 
აუდი ტო რი ის თ ვის შე სა ფე რის მოთხოვ ნებს და 
სტილს, რო მე ლიც შედ გე ბა კომ პა ნი ის ზე და 
დო ნის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი სა და იმ პი რე ბის-
გან, რომ ლე ბიც გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს იღე ბენ. 
სლა ი დებ ზე წარ მოდ გე ნი ლი პუნ ქ ტე ბი სწო რად 

იყო შერ ჩე უ ლი, რო მელ საც ახ ლ და ნათ ლად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ახ ს ნა- გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ-
ვ ნე ბი. ამ პა სუხ ში წარ მო ჩე ნი ლი კან დი და ტის 
სა კო მუ ნი კა ციო უნა რე ბი შე ე სა ბა მე ბა „ძალიან 
კარ გად“  სვეტ ში მო ცე მულ აღ წე რი ლო ბას.

ზო	გა	დი	კო	მენ	ტა	რი

გა მოც დის ჩა ბა რე ბის მიდ გო მის სა ერ თო პო ზი-
ცი ი დან თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, ამ პა სუ ხი დან გა მოჩ ნ-
და, რომ კან დი დატ მა გა ი გო სა გა მოც დო კითხ-
ვის მოთხოვ ნე ბი და ზუს ტად გა ა კე თა აქ ცენ ტი 
მიზ ნობ რი ვი აუდი ტო რი ის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე.

სა ბო ლოო ჯამ ში, ამ პა სუხ მა და იმ სა ხუ რა 7 
ქუ ლა 8 შე საძ ლო ქუ ლი დან. პა სუ ხის ტექ ნი კუ-
რი ში ნა არ სი შე ფა სე ბუ ლია 5 ქუ ლით, ხო ლო 
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბი _ 2 ქუ ლით.

სულ:
7/8
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კითხ	ვა	4	(ბ)

შე	სა	ვა	ლი

ამ კითხ ვა ში თქვენ გთხო ვენ ში და აუდი ტო-
რის რო ლის შეს რუ ლე ბას, რო მე ლიც მუ შა ობს 
კომ პა ნია Rail Co-ს  აუდი ტი სა და რის კე ბის 
კო მი ტეტ ში და კო მი ტე ტის თ ვის რე კო მენ და ცი-
ე ბის მი ცე მას იმის თა ო ბა ზე, რო გორ შე უძ ლია 
კომ პა ნია Rail Co-ს  თა ვის ქსელ ში თაღ ლი-
თო ბის დო ნის შემ ცი რე ბა. ყუ რადღე ბა მი აქ-
ცი ეთ თქვე ნი რე კო მენ და ცი ე ბის და სა ბუ თე ბის 
მოთხოვ ნას. შემ ფა სე ბე ლი ეძებ და სა ფუძ ვ ლი ან 
არ გუ მენ ტებს, რომ ლე ბიც გან მ ტ კი ცე ბუ ლი იქ ნე-
ბო და შე სა ბა მი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბით, რო მელ-
საც კან დი და ტი მო ი ძი ებ და სცე ნა რის თან მ ხ ლებ 
სხვა დას ხ ვა და ნარ თ ში.

შე	ნიშ	ვ	ნა	1

პა სუხ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ლო გი კუ რი წი ნა-
და დე ბა იმის თა ო ბა ზე, რომ უნ და და წეს დეს 
ბა რი ე რე ბი ბი ლე თე ბის თ ვის, რის თ ვი საც იწე-
რე ბა ქუ ლა. შემ დეგ მო ცე მუ ლია რე კო მენ და-
ცი ის და სა ბუ თე ბა იმ მო ნა ცე მე ბით, რომ ლე ბიც 
წარ მოდ გე ნი ლია მე-5 და ნარ თ ში, პრაქ ტი კუ ლი 
და ნა ხარ ჯე ბი სა და შე საძ ლო სარ გებ ლის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, ამი ტომ პა სუხს მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
აქვს მე-2 ქუ ლა. 

შე	ნიშ	ვ	ნა	2

ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმი სათ ვის, რომ ხაზ-
გას მუ ლია ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბის აუცი-
ლებ ლო ბა მოკ ლე ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში იმ 
სად გუ რებ ზე, სა დაც   ბა რი ე რე ბი არ არის და-
წე სე ბუ ლი ბი ლე თების თ ვის. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია 
ლო გი კუ რი გეგ მა ამ სად გუ რებ ზე ბი ლე თებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი თაღ ლი თო ბის წი ნა აღ მ დეგ 
ბრძოლის თ ვის. (გრძელვადიანი და მოკ ლე ვა-
დი ა ნი გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა ასე ვე ხელს უწყობს 
ისე თი პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის წარ მო ჩე ნას, 
რო გო რი ცაა „კომერციული გამ ჭ რი ა ხო ბა“).

შე	ნიშ	ვ	ნა	3

პა სუხ ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია და მა ტე-
ბი თი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის აუცი ლებ ლო-
ბა ზე იმ სად გუ რებ ში არ სე ბუ ლი თაღ ლი თო ბის 
მი ზე ზე ბის გა მოვ ლე ნა ში და სახ მა რებ ლად, სა-
დაც ბი ლე თებ თან და კავ ში რე ბით და წე სე ბუ ლია 
ბა რი ე რე ბი. კან დი დატ მა აირ ჩია უფ რო ფარ თო 
თვალ საზ რი სი გან სა ხილ ვე ლი სა კითხე ბის თ ვის 
და წარ მო ად გი ნა შე სა ბა მი სი წი ნა დადე ბე ბი იმ 
სად გ ჯუ რე ბის თა ო ბა ზე, სა დაც სა ჭი როა უფ რო 
მე ტი მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე ბა. 

შე	ნიშ	ვ	ნა	4

ქუ ლა  იმით ვი საა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, რომ ინ ტერ-
ნე ტის მეშ ვე ო ბით ბი ლე თე ბის და ჯავ შ ნამ  შე საძ-
ლოა შე ამ ცი როს თაღ ლი თო ბა, ამ მიდ გო მის 
გა მო ყე ნე ბის სი მარ ტი ვი სა და ეკო ნო მი უ რო-
ბის გა მო. და მა ტე ბი თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია 
იმის გა მო, რომ კან დი დატ მა წარ მო ად გი ნა 
სტრა ტე გი ა, რო მელ შიც ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ 
გა ყიდ ვა შე ხა მე ბუ ლია ბი ლე თე ბის ავ ტო მა ტურ 
ბა რი ე რებ თან. 
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შე	ნიშ	ვ	ნა	5

ქუ ლე ბი პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის თ ვის იწე რე ბა 
შე ფა სე ბის სქე მა ში მო ცე მუ ლი პუნ ქ ტე ბის მი-
ხედ ვით, სა დაც ნათ ლად არის მი თი თე ბუ ლი 
კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც უნ და 
შე ფას დეს კან დი და ტის „კომერციული გამ ჭ რი-
ა ხო ბის“ უნა რი.

საერთოდ არა ცუდად კარგად ძალიან კარგად
4	(ბ)
კო მერ ცი უ ლი 
გამ ჭ რი ა ხო ბის 
უნა რე ბი სა თა-
ნა დო გა მო სას-
წო რე ბე ლი და 
უსაფ რ თხო ე ბის 
ზო მე ბის შე სა ხებ 
და სა ბუ თე ბუ ლი 
რე კო მენ და ცი ე-
ბის მი ცე მი სას.

კან დი დატ მა ვერ 
გა მო ავ ლი ნა კო-
მერცი უ ლი გამ ჭ რი-
ა ხო ბის უნა რე ბი, 
ვი ნა ი დან ვერ აჩ-
ვე ნა, რომ ეს მის ან 
მსჯე ლობს სა ჭი რო 
გა მო სას წო რე ბე ლი 
და უსაფ რ თხო ე ბის 
ზო მე ბის შე სა ხებ.

კან დი დატ მა  მხო-
ლოდ შეზღუ დუ ლი 
კო მერციუ ლი გამ-
ჭ რი ა ხო ბა გა მო ავ-
ლი ნა _ მხო ლოდ 
ძა ლი ან ცო ტა 
რე კო მენ და ცი ე-
ბი წარ მო ად გი ნა 
შე სა ბა მი სი გა მო-
სას წო რე ბე ლი და 
უსაფ რ თხო ე ბის 
ზო მე ბის შე სა ხებ, 
რო მელ თა გან ზო-
გი ერ თი  სუსტ კო-
მერ ცი ულ გან ს ჯა სა 
და გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბას ეყ რ დ ნო ბო და.

კან დი დატ მა გა მო-
ავ ლი ნა გარ კ ვე უ-
ლი კო მერ ცი უ ლი 
გამ ჭ რი ა ხო ბა, 
მო ი ფიქ რა ზო-
გი ერ თი  სა ჭი რო 
გა მო სა წო რე ბე ლი 
და უსაფ რ თხო ე ბის 
ზო მა, გარ კ ვე-
ულ წი ლად აჩ ვე ნა 
გან ს ჯის უნა რე ბი 
და გა ი გო კითხ ვის 
მოთხოვ ნე ბი.

კან დი დატ მა გა მო-
ავ ლი ნა  კო მერ ცი-
უ ლი მსჯე ლო ბის 
შე სა ნიშ ნა ვი უნა-
რე ბი, მო ამ ზა და 
რე კო მენ და ცი ე ბი 
გა მო სა წო რე ბე ლი 
და უსაფ რ თხო ე ბის 
ზო მე ბის შე სა ხებ, 
სა ი და ნაც გა მოჩ-
ნ და მი სი ფარ თო 
და ღრმა კო მერ-
ცი უ ლი ცნო ბი ე რე ბა 
და გამ ჭ რი ა ხო ბა.

0 0.5 1 2

წინადადებები ლოგიკურია 
და გვიჩვენებს კანდიდატის 
მაღალი დონის  
ინფორმირებულობას 
კომერციული საკითხების 
შესახებ.

პა სუხ ში წარ მოდ გე ნი ლია შე სა ფე რი სი და 
პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი თაღ ლი თო ბას-
თან ბრძო ლის თ ვის, რო გორც ოპე რა ტი უ ლი, 
ისე სტრა ტე გი უ ლი დო ნის თ ვის. ეს წი ნა და დე-
ბე ბი ლო გი კუ რია და გვიჩ ვე ნებს კან დი და ტის 
მა ღა ლი დო ნის  ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას კო მერ-
ცი უ ლი სა კითხე ბის შე სა ხებ. ეს უნა რი შე ე სა-
ბა მე ბა სვეტ ში „ძალიან კარ გი“ მი თი თე ბულ 
აღ წე რი ლო ბას და, ამ გ ვა რად, იმ სა ხუ რებს 
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბისთ ვის გან კუთ ვ ნილ 
უმაღ ლეს ქუ ლებს. 

ზო	გა	დი	კო	მენ	ტა	რი

გა მოც დის ჩა ბა რე ბის მიდ გო მის სა ერ თო პო ზი-
ცი ი დან თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, ამ პა სუ ხი დან გა მოჩ ნ-
და, რომ კან დი დატ მა  შე იც ნო იმ პრობ ლე მე ბის 
სირ თუ ლე, რომ ლის წი ნა შეც იდ გა ორ გა ნი ზა-
ცია და წარ მო ად გი ნა მთე ლი რი გი ლო გი კუ რი 
რე კო მენ და ცი ე ბი. 

მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლე ბის მი სა ღე ბად შე საძ ლე-
ბე ლი იყო პა სუ ხის კი დევ უფ რო გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ნარ თებ ში მო ცე მუ ლი მო ნა ცე მე ბის უფ რო 
სის ტე მუ რი გა მო ყე ნე ბის ხარ ჯ ზე.  სა ბო ლოო 
ჯამ ში, ამ პა სუხ მა და იმ სა ხუ რა 9 ქუ ლა 10 შე-
საძ ლო ქუ ლი დან. პა სუ ხის ტექ ნი კუ რი ში ნა არ სი 
შე ფა სე ბუ ლია 7 ქუ ლით, ხო ლო პრო ფე სი უ ლი 
უნა რე ბი _ 2 ქუ ლით.

სულ:
9/10
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კითხ	ვა	5	(ა)

შე	სა	ვა	ლი

თქვენ ხართ პრო ექ ტის მე ნე ჯე რი რო მე ლიც 
მუ შა ობს კომ პა ნია Rail Co-ს ის პრო ექ ტე ბი-
სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის დი რექ  ტო რის თ ვის. 
თქვენ უნ და და წე როთ ბიზ ნეს ს ცე ნა რი /ე კო ნო- 
მი კუ რი და სა ბუ თე ბა, სა დაც კონ კ რე ტუ ლად 
და ა სა ბუ თებთ ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ გა ყიდ ვე ბის 
სის ტე მა ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
სარ გებ ლი ა ნო ბას კომ პა ნი ის თ ვის. ეს სა კითხი 
სპე ცი ა ლუ რად უნ და შე	ფას	დეს და და სა-
ბუთ დეს, სა ი და ნაც გა მოჩ ნ დე ბა, ბი ლე თე ბის 
ონ ლა ინ გა ყიდ ვე ბის სის ტე მი დან მი ღე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი რა გავ ლე ნას იქო ნი ებს კლი	ენ-
ტებ	თან	ურ	თი	ერ	თო	ბის	მარ	თ	ვა	ზე. 

შე	ნიშ	ვ	ნა	1

შე სა ვა ლი ძა ლი ან ზო გა დია და კონ კ რე ტუ ლად 
არ მი ე სა და გე ბა პრო ექ ტე ბი სა და ინ ფ რას ტ-
რუქ ტუ რის დი რექ ტო რის მოთ  ხოვ ნებს. შე საძ-
ლე ბე ლი იყო უფ რო მე ტი ქუ ლე ბის მო პო ვე ბა, 
თუ კან დი და ტი გა მო ავ ლენ და კლი ენ ტე ბის 
უკ მა ყო ფი- ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ კონ კ რე-
ტულ პრობ ლე მებს კლი ენ - ტე ბის გა მო კითხ ვის 
მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბით, რომ ლე ბიც წარ-
მოდ გე ნი ლია მე-3 და ნარ თ ში. 

შე	ნიშ	ვ	ნა	2

კან დი დატ მა გა მო ავ ლი ნა ონ ლა ინ ოპე რა ცი ე-
ბის ზო გი ერ თი სა ერ თო უპი რა ტე სო ბა. ეს პა სუ ხი 
უფ რო შთამ ბეჭ და ვი იქ ნე ბო და, თუ კან დი და ტის 
მი ერ გა მოვ ლე ნი ლი უპი რა ტე სო ბე ბი კონ კ რე-
ტუ ლად და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბო და იმას თან, 
რო გორ შე უძ ლია კომ პა ნია Rail Co-ს კლი ენ-
ტებ თან ურ თი ერ თო ბის მარ თ ვის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
ამის შე დე გად. პა სუხ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო 
მთე ლი რი გი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო მენ ტე ბი, რო-
მე ლიც ეხე ბო და კლი ენ ტე ბის ქცე ვის შეც ნო ბას 
და მა თი სა მომ ხ მა რებ ლო მოთხოვ ნის პროგ-
ნო ზი რე ბას. 

შე	ნიშ	ვ	ნა	3

კან დი დატ მა კარ გი დას კ ვ ნა გა მო ი ტა ნა კლი-
ენ ტე ბის ლო ი ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. შე-
საძ ლე ბე ლი იყო ამ მო საზ რე ბის გან მ ტ კი ცე ბა 
ბო ლო 3 წლის გან მავ ლო ბა ში კომ პა ნია Rail 
Co-ს კლი ენ ტე ბის ლო ი ა ლო ბის შემ ცი რე ბის 
მო ნა ცე მე ბით.

შე	ნიშ	ვ	ნა	4

ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ გა ყიდ ვე ბის სა კითხის გან-
ხილ ვა უფ რო შე სა ფე რი სი იქ ნე ბო და და ქუ ლებს 
და იმ სა ხუ რებ და, თუ გან ხილ ვა კონ კ რე ტუ ლად 
და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბო და კლი ენ ტებ თან ურ-
თი ერ თო ბის მარ თ ვის სა კითხ თან. 

შე	ნიშ	ვ	ნა	5

ქუ ლა და იმ სა ხუ რა კან დი და ტის კო მენ ტა რებ მა 
რის კე ბის შე ფა სე ბი სა და რის კე ბის მარ თ ვის 
მიზ ნე ბის ზუს ტად გან საზღ ვ რის აუცი ლებ ლო ბის 
შე სა ხებ, ვი ნა ი დან ეს ხელს შე უწყობს პრო ექ ტის 
შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის გეგ მის შე მუ შა ვე ბას. 

შე	ნიშ	ვ	ნა	6

ქუ ლე ბი პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის თ ვის იწე რე ბა 
შე ფა სე ბის სქე მა ში მო ცე მუ ლი პუნ ქ ტე ბის მი-
ხედ ვით, სა დაც ნათ ლად არის მი თი თე ბუ ლი 
კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც უნ და 
შე ფას დეს კან დი და ტის „შეფასების“ უნა რე ბი. 



42

საერთოდ არა ცუდად კარგად ძალიან კარგად

5(ა)
კლი ენ ტებ თან 
ურ თი ერ თო ბის 
მარ თ ვა ზე ბი ლე-
თე ბის ონ ლა ინ 
გა ყიდ ვის სის-
ტე მის გავ ლე ნის 
შე ფა სე ბის უნა-
რე ბი.

კან დი დატ მა ვერ 
გა მოავ ლი ნა შე ფა-
სე ბის უნა რე ბი, ვერ 
წარ მო ა ჩი ნა პრო-
ფე სიუ ლი გან ს ჯის 
უნა რი, რო დე საც 
იხი ლავ და ბი ლე-
თე ბის ონ ლა ინ 
გა ყიდ ვის სის ტე მის 
რე ლე ვან ტუ რო-
ბას კომ პ ნია Rail 
Co-სთვის. პა სუ ხი 
ძი რი თა დად თე ო-
რი უ ლი ხა სი ა თის 
იყო და მცი რე 
ნიშ ნე ბი გა მოჩ ნ და 
იმი სა, რომ მას 
შეს წევს უნა რი, 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბი სას გა ით ვა- 
ლის წი ნოს თა ვი სი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
გავ ლე ნა Rail Co-ს 
და ინ ტე რე სე ბულ 
მხა რე ებ ზე.

კან დი დატ მა გა-
მო ავ ლი ნა გარ კ-
ვე უ ლი შე ფა სე ბის 
უნა რე ბი Rail Co-
სთვის ონ ლა ინ ბი-
ლე თე ბის გა ყიდ ვის 
სის ტე მის გავ ლე ნის 
შე ფა სე ბი სას. მან 
გა მო ი ყე ნა მცი რე  
პრო ფე სი უ ლი 
გან ს ჯა, რო დე საც 
აფა სებ და სის ტე მის 
გავ ლე ნას მომ ხ მა-
რებ ლე ბის შე სა ხებ 
უფ რო დრო უ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის მი-
ღე ბა სა და კლი ენ-
ტებ თან ურ თი ერ -  
თო ბის მარ თ ვა ზე. 
პა სუ ხი დან ჩან და, 
რომ Rail Co-ს და-
ინ ტე რე სე ბულ მხა-
რე ებ ზე გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის გავ ლე ნის 
შე ფა სე ბა არ იყო 
და მაკ მა ყო ფი ლებ-
ლად არ გუ მენ ტი-
რე ბუ ლი.

კან დი დატ მა გა-
მო ავ ლი ნა კარ გი 
შე ფა სე ბის უნა რე ბი 
Rail Co-სთვის  ბი-
ლე თე ბის ონ ლა ინ 
გა ყიდ ვის სის ტე მის 
გავ ლე ნის შე ფა სე-
ბი სას. მან წარ მო-
ა ჩი ნა გო ნივ  რუ ლი 
მცდე ლო ბა, შე ე-
ფა სე ბი ნა სის ტე მის 
გავ ლე ნა მომ ხ მა-
რებ - ლე ბის შე სა ხებ 
უფ რო დრო უ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბა სა და კლი-
ენ ტებ  თან ურ თი ერ-
თო ბის მარ თ ვა ზე. 
კან დი დატ მა  გო-
ნივ რუ ლი უნა რი 
გა მო ავ ლი ნა მა-
ში ნაც, რო დე საც 
აფა სებ და სის ტე მის 
გავ ლე ნას Rail 
Co-ს და ინ ტე რე სე-
ბულ მხა რე ებ ზე.

კან დი დატ მა გა მო-
ავლი ნა შე ფა სე ბის 
შე სა ნიშ ნა ვი უნა-
რე ბი. მან აშ კა რად 
წარ მო ა ჩი ნა  პრო-
ფე სი უ ლი გან ს ჯის 
შე სა ნიშ ნა ვი უნა რი, 
რო დე საც აფა-
სებ და სის ტე მის 
გავ ლე ნას მომ ხ მა-
რებ ლე ბის შე სა ხებ 
უფ რო დრო უ ლი 
ინ ფორმა ცი ის  
მი ღე ბა სა და კლი-
ენ  ტებ თან ურ თიერ-
თო ბის მარ თ ვა ზე.  
გარ და ამი სა, მან 
ნათ ლად აჩ ვე ნა, 
რომ ნამ დ ვი ლად 
შეს წევს უნა რი, 
შე ა ფა სოს ახა ლი 
სის ტე მის გავ ლე ნა 
Rail Co-ს და ინ ტე-
რე სე ბულ მხა რე-
ებ ზე.

0 0.5 1 2

რაც შე ე ხე ბა შე ფა სე ბის უნა რებს, კან დი დატ მა 
გარ კ ვე ულ წი ლად შე ა ფა სა ონ ლა ინ გა ყიდ ვე-
ბის სის ტე მის გავ ლე ნა, მაგ რამ მსჯე ლო ბა, 
რო გორც წე სი, უფ რო ზო გა დი ხა სი ა თი სა ა. 
პა სუხ ში კან დი დატ მა წარ მო ა ჩი ნა გო ნივ რუ ლი 
მცდე ლო ბა, შე ე ფა სე ბი ნა სის ტე მის გავ ლე ნა 
და ეს უნა რე ბი შე ე სა ბა მე ბა იმ კრი ტე რი უ მებს, 
რომ ლე ბიც აღ წე რი ლია სვეტ ში „კარგი“. პრო-
ფე სი უ ლი უნა რე ბის თ ვის უფ რო მე ტი ქუ ლე ბის 
მი სა ღე ბად აუცი ლე ბე ლი იყო ყუ რადღე ბის გა-
მახ ვი ლე ბა იმა ზე, ონ ლა ინ სის ტე მის მეშ ვე ო ბით 
ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვა კონ კ რე ტუ ლად რო გორ 
და ეხ მა რე ბა კომ პა ნია Rail Co-ს კლი ენ ტებ თან 
ურ თი ერ თო ბის მარ თ ვა ში. კან დი და ტი უფ რო 
მეტ ქუ ლას და იმ სა ხუ რებ და, თუ გა მო ი ყე ნებ-
და კლი ენ ტე ბის გა მო კითხ ვე ბი დან მი ღე ბულ 
მო ნა ცე მებს.

ზო	გა	დი	კო	მენ	ტა	რი
შე იძ ლე ბო და, რომ ამ ბიზ ნეს ს ცე ნა რის /ე კო-
ნო მი კუ რი და სა ბუ თე ბის სა ერ თო სტრუქ ტუ რა 
უფ რო კონ კ რე ტუ ლი და მი ზან მი მარ თუ ლი ყო-
ფი ლი ყო. „ოფიციალური საქ მი ა ნი“ დო კუ მენ-
ტე ბის წარ დ გე ნი სას ყუ რადღე ბა უნ და გა ა მახ-
ვი ლოთ არ გუ მენ ტე ბის თა ნა მიმ დევ რუ ლო ბა სა 
და ლო გი კუ რო ბა ზე. სა თა უ რე ბის და ქვე სა თა-
უ რე ბის გა მო ყენე ბა უფ რო ნათ ლად წარ მო ა-
ჩენს არ გუ მენ ტე ბის ლო გი კუ რო ბას. გა მოც დის 
ჩა ბა რე ბის სა ერ თო მიდ გო მის თვალ საზ რი სით, 
კან დი და ტებ მა უნ და გა მო ი ყე ნონ მო ნა ცე მე ბი, 
რომ ლე ბიც წარ მოდ გე ნი ლია სცე ნარ ში და და-
ნარ თებ ში, რა თა გა ნამ ტ კი ცონ და და ა სა ბუ თონ 
თა ვი ან თი ანა ლი ზი.

სა ბო ლოო ჯამ ში, ამ პა სუხ მა და იმ სა ხუ რა 6 ქუ ლა  
10 შე საძ ლო ქუ ლი დან. პა სუ ხის ტექ ნი კუ რი 
ში ნა არ სი შე ფა სე ბუ ლია 5 ქუ ლით, ხო ლო პრო-
ფე სი უ ლი უნა რე ბი _ 1 ქუ ლით.

კანდიდატებმა ანალიზის 
განსამტკიცებლად და 
დასასაბუთებლად უნდა 
გამოიყენონ სცენარისა და 
დანართების მონაცემები.

სულ:
6/10
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კითხვა	3	(ბ)
საპრეზენტაციო	სლაიდები

1-ელი სლა ი დი:

ნი ჭის გან ვი თა რე ბა მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის რო ლის 
მო დე ლის მეშ ვე ო ბით რთულ ცვა ლე ბად გა რე მო ში.

 � სხვე ბის წვლი ლის შე ფა სე ბა;

 � თა ვის წარ მო ჩე ნა სხვებ ზე უკე თე სად;

 � სა უ კე თე სო ნი ჭი ე რი კად რე ბის მო ზიდ ვა.

ახ ს ნა- გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი:

მთა ვარ აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს შე უძ ლია ძა ლი ან ქმე დი თი წვლი-
ლის შე ტა ნა ცვლი ლე ბე ბის რთულ პროგ რა მა ში, რად გან იცის, რა ტი პის 
უნა რე ბია აუცი ლე ბე ლი ცვლი ლე ბე ბის მარ თ ვის თ ვის, შე უძ ლია ამ გ ვა რი 
უნა რე ბის გან საზღ ვ რა და გან ვი თა რე ბა, მყა რი და ეფექ ტუ რი ურ თი-
ერ თო ბის დამ ყა რე ბით. სარ კი ნიგ ზო დარ გ ში ცვლი ლე ბე ბის მარ თ ვის 
სფე რო ში აღი ა რე ბულ ლი დერს, რო გო რიც მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი 
დი რექ ტო რი ა, ასე ვე შე უძ ლია სა უ კე თე სო ნი ჭი ე რი კად რე ბის მო ზიდ ვა 
რო გორც ბი ლენ დის სარ კი ნიგ ზო დარ გი დან, ისე სხვა დარ გე ბი და ნაც.

მე-2 სლა   ი    დი:

ნი  ჭის გან   ვი  თა  რე  ბა მთა  ვა  რი აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი დი  რექ   ტო  რის რო  ლის, 
რო  გორც ცვლი  ლე  ბე  ბის მარ   თ   ვის მე  ნე  ჯე  რის მო  დე  ლის მეშ   ვე  ო  ბით.

 � ფარ   თო  მას   შ   ტა  ბი  ა  ნი ცვლი  ლე  ბე  ბის პროგ   რა  მის შე  მუ  შა  ვე  ბა, მარ  -
თ   ვა და და  ნერ   გ   ვა; 

 � მუ  შა  ო  ბა ძი  რი  თა  დი ეფექ   ტი  ა  ნო  ბის მაჩ   ვე  ნებ   ლე  ბის გათ   ვა  ლის   წი -
ნე  ბით და წნე  ხის ქვეშ;

 � მარ   თ   ვა ავან   ს   ცე  ნი  დან.

ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები:

მთა ვარ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს აუცი-
ლე ბე ლი კულ ტუ რი სა და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის მარ თ ვა, 
იმის და მი ხედ ვით, რა არის აუცი ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის. ან გა რიშ-
ვალ დე ბუ ლე ბა მი იღ წე ვა ამ გ ვა რი დი რექ ტო რის მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც 
წარ მო ა ჩენს გამ ჭ ვირ ვა ლე და საზ რი ა ნი ეფექ ტი ა ნო ბის ძი რი თა დი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის მიღ წე ვას. თუ  დი რექ ტო რი იქ ნე ბა პრო აქ ტი უ ლი და 
დი ნა მი კუ რი ლი დე რი, ის და იმ სა ხუ რებს სხვე ბის პა ტი ვის ცე მას, რო გორც 
რო ლი სა და ნი ჭის მო დე ლი/ მა გა ლი თი.

1

1

1

2

პუ2

 შენიშვნა 1

 შენიშვნა 2

 შენიშვნა 3

 შენიშვნა 4
პროფესიული 

უნარები
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კითხ	ვა	4	(ბ)
თაღ ლი თო ბის გან ქსე ლის დაც ვის უპირ ვე ლე სი და ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ზო მა არის ბი ლე თე ბის თ ვის ბა რი ე რე ბის და წე სე ბა. რო გორც 
მე-5 და ნარ თ ში წარ მოდ გე ნი ლი ანა ლი ზი დან ჩანს, კომ პა ნია Rail Co-ს 
მთლი ა ნი შე ფა სე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი  თით ქ მის $550 მლნ-ს შე ად გენს. 
მარ თა ლი ა, ეს შე ფა სე ბა შე იძ ლე ბა სა ეჭ ვო მე თო დო ლო გი ას ეყ რ დ ნო-
ბო დეს, მაგ რამ ამ თაღ ლი თო ბის მას შ ტა ბი აშ კა რად მი ლი ო ნებს აღ წევს. 

სა ნამ კომ პა ნია ბი ლე თე ბის თ ვის ახალ ბა რი ე რებს და ა წე სებს  და და ნერ-
გავს, აუცი ლე ბე ლია დი დი რა ო დე ნო ბის თა ნამ შ რომ ლე ბის და ქი რა ვე ბა 
მა ტა რებ ლე ბის კა ნო ნი ე რი მოძ რა ო ბის შე სა მოწ მებ ლად იმ სად გუ რებ ში, 
სა დაც შლაგ ბა უ მე ბი ჯერ კი დევ არ არ სე ბობს. ასე თი თა ნამ შ რომ ლე ბი 
სა თა ნა დო დო ნე ზე უნ და იყ ვ ნენ გან ს წავ ლუ ლე ბი და მა თი საქ მი ა ნო ბაც 
სა თა ნა დოდ უნ და კონ ტ როლ დე ბო დეს, რა თა კომ პა ნი ას ჰქონ დეს იმის 
გა რან ტი ა, რომ მა თი შრო მის ნა ყო ფი ე რე ბა შე ე სა ბა მე ბა მო სა ლოდ ნელს. 

თა ნამ შ რომ ლებ მა, რომ ლე ბიც იმუ შა ვე ბენ შლაგ ბა უ მე ბის მქო ნე სად გუ-
რებ ში, უნ და გა ი ა რონ და მა ტე ბი თი სწავ ლე ბა სა ჭი რო ე ბი სა მებრ, მა გა-
ლი თად, იმ თვალ საზ რი სით, რომ შე საძ ლე ბე ლია შლაგ ბა უ მე ბის თა ვის 
არი დე ბა, ან კავ ში რი არ სე ბობს უფ რო მა ღა ლი დო ნის თაღ ლი თო ბა სა 
და იმ შლაგ ბა უ მებს შო რის, რომ ლე ბიც არ მუ შა ობს. თუ მარ თ ლაც ასე ა, 
მგზავ რებს შე საძ ლოა ჰქონ დეთ სტი მუ ლი, რომ მო ძებ ნონ ამ შლაგ ბა-
უ მე ბი და ზი ა ნე ბის  გზე ბი. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში,  კომ პა ნი ამ, კონ ტ რო ლის 
ღო ნის ძი ე ბის სა ხით, შე საძ ლოა გა ნი ხი ლოს უფ რო მე ტი რა ო დე ნო ბის 
პერ სო ნა ლის და საქ მე ბი სა და ფა რუ ლი კა მე რე ბის და ყე ნე ბის სა ჭი რო-
ე ბის სა კითხი.

კომ პა ნი ა ში უნ და და ი ნერ გოს კონ ტ რო ლის სა თა ნა დო მე ქა ნიზ მე ბი, რა თა 
გა რან ტი რე ბუ ლი იყოს, რომ პრაქ ტი კა ში სა თა ნა დოდ მუ შა ობს ბი ლე თე-
ბის თ ვის და წე სე ბუ ლი ბა რი ე რე ბი  და არ სე ბობს სა რე ზერ ვო პრო ცე დუ-
რე ბი ამ კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის გა უ მარ თა ო ბის შემ თხ ვე ვის თ ვის. 

მგზავ რე ბის თ ვის გა ცი ლე ბით ად ვი ლია ბი ლე თე ბის ყიდ ვა სად გურ ში და 
მა ტა რე ბელ ში. ცხა დი ა, ეს შე ამ ცი რებს უბი ლე თოდ მგზავ რო ბის სტი მულს. 

აუცი ლე ბე ლია გან ხილ ვის ორ გა ნი ზე ბა შე სა ბა მის სატ რან ს პორ ტო პო-
ლი ცი ას თან ერ თად უმაღ ლეს დო ნე ზე, რა თა შემ ცირ დეს თაღ ლი თო ბა 
თაღ ლი თო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის ახა ლი პო ლი ტი კი სა და პრო-
ცე დუ რე ბი სა შე მო ღე ბი თა და პრე ვენ ცი ის სტრა ტე გი ის მეშ ვე ო ბით. თუ 
გა ვით ვა ლის წი ნებთ თაღ ლი თო ბის არ სე ბულ მას შ ტაბს, სა ვა რა უ დოდ, 
ეს სა ა გენ ტო ამ თაღ ლი თო ბას  პრი ო რი ტე ტულ პრობ ლე მად მი იჩ ნევს. 

სა ბო ლო ოდ, კომ პა ნი ამ სე რი ო ზუ ლად უნ და იფიქ როს ინ ტერ ნე ტის 
მეშ ვე ო ბით ბი ლე თე ბის და ჯავ შ ნის სის ტე მა ში ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი-
ე ლე ბა ზე. ამ გ ვა რი მე თო დე ბი წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და სხვა ეროვ ნულ 
სარ კი ნიგ ზო ოპე რა ტო რებ თან. სა ვა რა უ დოდ, ბი ლე თე ბის და ჯავ შ ნა 
ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით შე ამ ცი რებს თაღ ლი თო ბას, თუ კი ეს სის ტე მა 
მარ ტი ვად იმუ შა ვებს და მი სი გა მო ყე ნე ბა მგზავ რე ბის თ ვის იაფი დაჯ-
დე ბა. თაღ ლი თო ბას თან ბრძო ლის ამ ჟა მად ხელ მი საწ ვ დომ მე თო დებს 
შო რის, რო გორც ჩანს, გა ცი ლე ბით ეფექ ტუ რი იქ ნე ბა ონ ლა ინ სის ტე მის 
მეშ ვე ო ბით ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვის შე ხა მე ბა ბი ლე თე ბის ავ ტო მა ტურ 
ბა რი ე რებ თან. 

1

1

1

 შენიშვნა 1

 შენიშვნა 2

 შენიშვნა 3

 შენიშვნა 4

 შენიშვნა 5
პროფესიული 

უნარები

1

1

2

პუ2



45

კითხ	ვა	5	(ა)
ბიზ ნეს ს ცე ნა რი /ე კო ნო მი კუ რი და სა ბუ თე ბა ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ გა ყიდ-
ვის სის ტე მა ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ექ ტის თ ვის 

ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ გა ყიდ ვის სის ტე მა ბევრ ქვე ყა ნა ში გა მო ი ყე ნე ბა 
სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში, რო გორც შე მო სავ ლე ბის ზრდის ერ თ -ერ თი 
ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბა, რო მე ლიც  ამ ცი რებს და ნა ხარ ჯებ საც და ამაღ ლებს 
კლი ენ ტე ბის კმა ყო ფი ლე ბის დო ნეს.

 ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ გა ყიდ ვის სის ტე მის ერ თ -ერ თი დამ ტ კი ცე ბუ ლი 
უპი რა ტე სო ბაა ის, რომ ამ სის ტე მა ში შე საძ ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ე ბის უპი რა ტე სო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა კლი ენ ტე ბის შე სა ხებ 
დე ტა ლუ რი და დრო უ ლი მო ნა ცე მე ბის მი სა ღე ბად, რაც ორ გა ნი ზა ცი ას 
ეხ მა რე ბა კლი ენ ტებ თან ურ თი თერ თო ბის მარ თ ვა ში. 

კლი ენ ტის თი თო ე უ ლი ონ ლა ი ნო პე რა ცია იწე რე ბა მო ნა ცემ თა ბა ზა ში, 
რო მე ლიც ინა ხავს და გა ა ნახ ლებს ინ ფორ მა ცი ას ამ კლი ენ ტის შე სა ხებ. 
ეს კი ამ კლი ენ ტის თ ვის მიზ ნობ რი ვი მარ კე ტინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და ასე ვე უზ რუნ ველ ყოფს ინ ფორ მა ცი ას კლი ენ ტე-
ბის სა მომ ხ მა რებ ლო ქცე ვის შე სა ხებ. ამ გ ვა რად, შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა 
მოთხოვ ნის პროგ ნო ზი რე ბა. სა მომ ხ მა რებ ლო მოთხოვ ნის შეც ნო ბა 
და პროგ ნო ზი რე ბა ამაღ ლებს ორ გა ნი ზა ცი ულ ეფექ ტი ა ნო ბას. მო ნა-
ცემ თა ბა ზა, ასე ვე კლი ენ ტე ბის კომ პი უ ტერ ზე, პლან შეტ ზე ან მო ბი ლურ 
ტე ლე ფონ ში ქუ ქი- ფა ი ლე ბის არ სე ბო ბაც და ზო გავს კლი ენ ტის დროს, 
ვი ნა ი დან მას შე ეძ ლე ბა წარ სუ ლი მგზავ რო ბე ბი სა და ან გა რიშ ს წო რე ბის 
მო ნა ცე მე ბის შე ნახ ვა.

კლი ენ ტე ბის თ ვის ოპე რა ცი ე ბის გა მარ ტი ვე ბა ამაღ ლებს მათ ლო ი ა ლო-
ბას ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ. ამის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლია ჯვა რე დი ნი 
გა ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბაც, რო გო რიც არის, მა გა ლი თად, სას ტუმ-
რო ებ ში ნომ რე ბის გა ყიდ ვა და თე ატ რის ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვა. 

ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ გა ყიდ ვე ბის მე თო დის კი დევ ერ თი უპი რა ტე სო ბა 
იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ მას შე უძ ლია მთლი ა ნო ბა ში მგზავ რო ბის 
ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა, ვი ნა ი დან სის ტე მის მთლი ა ნად ამოქ მე დე ბის 
შემ დეგ ძა ლი ან მცი რე იქ ნე ბა ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი თი თო ე უ ლი ოპე-
რა ცი ის. გარ და ამი სა, ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ გა ყიდ ვა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, 
რომ ზუს ტად გა ნი საზღ ვ როს ფა სე ბის დი ფე რენ ცი ა ცი ა, რად გან შე საძ-
ლე ბე ლი ა, ძა ლი ან სწრა ფად შემ ცირ დეს ფა სე ბი „უძრავ“ პე რი ო დებ ში 
და სწრა ფად გა ი ზარ დოს ფა სე ბი მოთხოვ ნის მო უ ლოდ ნე ლი ზრდის, 
ე.წ. „დაძაბულ“ პე რი ო დებ ში. ეს არის კლი ენ ტებ თან ურ თი ერ თო ბის 
მარ თ ვის ერ თ -ერ თი ეკო ნო მი უ რი მე თო დი.

ვი ნა ი დან კლი ენ ტე ბის ლო ი ა ლო ბა ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ გა ყიდ ვე ბის 
მე თო დის   გავ რ ცე ლე ბუ ლი და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნი ა,  კლი ენ ტის თ-
ვის ასე თი მომ სა ხუ რე ბის ად რე შე თა ვა ზე ბამ შე იძ ლე ბა და ნა კარ გე ბი 
გა მო იწ ვი ოს. ეს არის ეფექ ტუ რი მე თო დი, რო მე ლიც სწრა ფად გაზ რ დის 
მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბას და, ამა ვე დროს, უზ რუნ ველ ყოფს ინ ვეს ტი-
ცი ე ბის გა მოს ყიდ ვას გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში.
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რის კე ბის სა თა ნა დოდ შე ფა სე ბა, ასე ვე რის კე ბის მარ თ ვის მიზ ნე ბი სა 
და მა ხა სი ა თებ ლე ბის ზუს ტად გან საზღ ვ რა აუცი ლე ბე ლია ბი ლე თე ბის 
ონ ლა ინ გა ყიდ ვის სის ტე მა ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო-
ექ ტის თ ვის. ამ სის ტე მის ყვე ლა ზე შე სა ფე რი სი გა რე დე ვე ლო პე რე ბის 
მო სა ძი ებ ლად შე საძ ლე ბე ლია სწო რად და გეგ მი ლი სა კონ კურ სო ტენ-
დე რის გა მო ყე ნე ბა.
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სა	გა	მოც	დო	სცე	ნა	რი	
კომ პა ნია Rail Co სა ხელ მ წი ფო  სარ კი ნიგ ზო კომ პა ნი ა ა, რო მე ლიც პა სუ ხის მ გე ბე ლია ქვე ყა ნა 
ბი ლენ დის ფარ გ ლებ ში სამ გ ზავ რო სარ კი ნიგ ზო მომ სა ხუ რე ბა ზე. Rail Co-ს მარ თავს უმაღ ლე სი 
მმარ თ ვე ლი საბ ჭო, რო მელ საც უწო დე ბენ Rail Co-ს-ის ნდო ბით აღ ჭურ ვილ საბ ჭოს. ეს საბ ჭო 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია ტრან ს პორ ტის სა მი ნის ტ როს წი ნა შე და პა სუხს აგებს იმის უზ რუნ ველ ყო-
ფა ზე, რომ Rail Co-ის დი რექ ტორ თა საბ ჭო ეფექ ტი ა ნად გა მო ი ყე ნებს სა ხელ მ წი ფოს ფულს და 
ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბას გა უ წევს ქმე დით და ეფექ ტი ან მომ სა ხუ რე ბას. 1-ელ სქე მა ზე  ნაჩ ვე ნე ბია 
კომ პა ნია Rail Co-ს მარ თ ვის სტრუქ ტუ რა. 

აღ			მას			რუ		ლე		ბე		ლი	 
კო		მი		ტე		ტი

აუდი		ტი		სა	და	 
რის			კე		ბის	კო		მი		ტე		ტი

ნო		მი		ნა		ცი		ე		ბი		სა	და	
კორ			პო		რა		ცი		უ		ლი	 
მარ			თ			ვის	კო		მი		ტე		ტი

ჯან			დაც			ვი		სა	და	 
შრო		მის	უსაფ			რ			თხო- 
		ე		ბის	კო		მი		ტე		ტი

ანაზღა		უ		რე		ბის	 
კო		მი		ტე		ტი

Rail	Co-ის		ნდო	ბით	 
აღ	ჭურ	ვი	ლი	საბ	ჭო

დი	რექ	ტორ	თა	 
საბ	ჭო

ბი  ლენ   დის ეროვ   ნუ  ლი აუდი  ტის ორ   გა  ნო წარ   მო  ად   გენს აუდი  ტის სა  ხელ   მ   წი  ფო ორ   გა  ნოს, რო -
მე  ლიც ან   გა  რიშ   ვალ   დე  ბუ  ლია ბი  ლენ   დის მთავ   რო  ბის წი  ნა  შე  და პა  სუხს აგებს სა  ხელ   მ   წი  ფოს 
ხარ   ჯე  ბის შე  ფა  სე  ბა  სა და მთავ   რო  ბის   თ   ვის ან   გა  რი  შის წარ   დ   გე  ნა  ზე, სა  დაც მთავ   რო  ბას შეს   თა -
ვა  ზებს რე  კო  მენ   და  ცი  ებს იმ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის მაჩ   ვე  ნებ   ლე  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის გზე  ბის შე  სა  ხებ, 
რომ   ლე  ბიც ფი  ნან   ს   დე  ბი  ან სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტის ხარ   ჯ   ზე.  გარ   და ამი  სა, აუდი  ტის სა  ხელ   მ   წი  ფო 
ორ   გა  ნო პა  სუ  ხის   მ   გე  ბე  ლია სა  ხელ   მ   წი  ფოს ფუ  ლის იმ ნა  წი  ლის ეფექ   ტურ ხარ   ჯ   ვა  ზე კონ   ტ   რო  ლის 
გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა  ზე, რო  მელ   საც სა  ხელ   მ   წი  ფო იღებს მის სა  კუთ   რე  ბა  ში მყო  ფი სა  წარ   მო  ე  ბი  დან, 
ასე  ვე ამ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის მმარ   თ   ვე  ლი ორ   გა  ნო  ე  ბის, მათ შო  რის მა  თი აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი წევ  -
რე  ბის მუ  შა  ო  ბა  ზე. უახ   ლო  ეს წარ   სულ   ში მა  სობ   რივ სა  ინ   ფორ   მა  ციო სა  შუ  ა  ლე  ბებ   სა და ბევრ სხვა 
წყა  რო  ში  ინ   ფორ   მა  ცია გავ   რ   ცელ   და კომ   პა  ნია Rail Co-ის თაღ   ლი  თუ  რი საქ   მი  ა  ნო  ბი  სა და მი  სი 
ცუ  დი მომ   სა  ხუ  რე  ბის შე  სა  ხებ, რა  მაც სა  ზო  გა  დო  ე  ბის ნე  გა  ტი  უ  რი რე  ზო  ნან   სი გა  მო  იწ   ვი  ა. ამის გა  მო, 
ბი  ლენ   დის ტრან   ს   პორ   ტის მი  ნის   ტ   რ   მა  აუდი  ტის ეროვ   ნულ ორ   გა  ნოს და  ა  ვა  ლა კომ   პა  ნია Rail Co-ს  
პრობ   ლე  მე  ბის სწრა  ფი გა  მოკ   ვ   ლე  ვის ჩა  ტა  რე  ბა.
შე  ნიშ   ვ   ნა:  სა  გა  მოც   დო სცე  ნარს და  ერ   თო  და ინ   ფორ   მა  ცია კომ   პა  ნია Rail Coს საქ   მი  ა  ნო  ბის 
შე  სა  ხებ, რო  მე  ლიც წარ   მოდ   გე  ნი  ლი იყო 6 და  ნარ   თ   ში. სტა  ტი  ის ფორ   მა  ტი  დან გა  მომ   დი  ნა 
რე, აქ არ გვაქვს წარ   მოდ   გე  ნი  ლი ეს და  ნარ   თე  ბი.
და  ნარ   თი 1: კომ   პა  ნია Rail Co-ის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბი  სა და მარ   თ   ვის ვებ   გ   ვერ   დი. 
და  ნარ   თი 2: ტრან   ს   პორ   ტის ან   გა  რი  ში, რო  მე  ლიც გა  მოქ   ვეყ   ნ   და ბი  ლენ   დის ერ   თ   -ერთ წამ   ყ   ვან გა -
ზეთ   ში. 
და  ნარ   თი 3: მგზავ   რ   თა გა  მო  კითხ   ვის შე  დე  გე  ბი და კომ   პა  ნია Rail Co-სა და მი  სი კონ   კუ  რენ   ტე  ბის 
საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  დე  გე  ბის ანა  ლი  ზის ცხრი  ლი (3 წლის მო  ნა  ცე  მე  ბი).   
და  ნარ   თი 4: კომ   პა  ნია Rail Co-ს  დი  რექ   ტორ   თა საბ   ჭოს სხდო  მე  ბის ოქ   მე  ბი. 
და  ნარ   თი 5: მთა  ვა  რი აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი დი  რექ   ტო  რის ახალ თა  ნამ   დე  ბო  ბა  ზე და  სა  ნიშ   ნად შერ   ჩე -
უ  ლი ორი კან   დი  და  ტის ან   კე  ტუ  რი მო  ნა  ცე  მე  ბის რე  ზი  უ  მე 
და  ნარ   თი 6: ბი  ლე  თე  ბის გა  ყიდ   ვა, მო  ნა  ცე  მე  ბი მგზავ   რე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბის შე  სა  ხებ და თაღ   ლი -
თო  ბის ანა  ლი  ზი ბი  ლენ   დის სარ   კი  ნიგ   ზო ქსე  ლის პირ   ვე  ლი რე  გი  ო  ნის ქა  ლა  ქე  ბის სად   გუ  რებ   ში 
(მომზადებულია კომ   პა  ნია Rail Co-ის ფი  ნან   სუ  რი კონ   ტ   რო  ლი  ო  რის მი  ერ). 
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როგორჩავაბაროთსტრატეგიული
ბიზნესლიდერის(სბლ)მოდულისგამოცდა

სბლ-ის საგამოცდო კითხვა არის 4-საათიანი ინტეგრირებული სასწავლო სცენარი, 
რომლის მეშვეობითაც მოწმდება ფართო სპექტრის ორგანიზაციული ფუნქციების 
ცოდნა. სცენარი იმგვარად არის ფორმულირებული, რომ შესაძლებელია არა 
მხოლოდ ტექნიკური და ეთიკური უნარების შეფასება, არამედ პროფესიულ 
უნარებისაც, რომელსაც, სავარაუდოდ, უნდა ფლობდნენ ეფექტური ლიდერები და 
ორგანიზაციის უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პირების მრჩევლები.
 სასწავლო პროგრამის არსის ლაკონურად ჩამოყალიბება შეიძლება შემდეგნაირად:
 � ლიდერობა და მართვა;
 � სტრატეგია მოითხოვს რისკების მართვის მიზნის კარგად გააზრებას;
 � ტექნოლოგიები და მონაცემების ანალიზი ცვლის ბიზნესს;
 � ორგანიზაციული კონტროლი მოიცავს შიდა აუდიტს;
 � ფინანსური ასპექტები ხელს უწყობს გადაწყვეტილებების მიღებას;
 � ინოვაცია, მაღალი მწარმოებლურობა და ცვლილებების კვალიფიციური მართვა 

აუცილებელია ორგანიზაციული წარმატებისთვის.

სბლ—ინტეგრირებულიტექნიკურიდა
პროფესიულიუნარები
სას წავ ლო პროგ რა მის მი ზა ნია  ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბის  
გა ერ თი ა ნე ბა ლი დე რო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის კონ ტექ ს ტ ში.

კომუნიკაცია

შე
ფ

ას
ებ

ა

ან
ალ

იზ
ი

კომერციული გამჭრიახობა

სკეპტიციზმი

A
ლიდერობა

B
მართვა

C
სტრატეგია

D

რისკი

E
ტექნოლოგიები  
და მონაცემთა  

ანალიზი

F
ორგანიზაციული 

კონტროლი  
და აუდიტი

G
ფინანსების როლი  

დაგეგმვისა და 
გადაწყვეტილებების 

მიღებაში

H
ინოვაცია, მაღალი 
მწარმოებლურობა 
და ცვლილებების 

კვალიფიციური მართვა

გაგრძელება
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როგორმოვიპოვოთპროფესიული
უნარებისთვისგანკუთვნილიქულები

მთლი ა ნი ქუ ლე ბის 20% მი კუთ ვ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა პრო ფე სი ულ უნა რებ ზე.

 � წა ი კითხეთ თი თო ე უ ლი მოთხოვ ნა:

 y  გა ით ვა ლის წი ნეთ პა სუ ხის მი თი თე ბუ ლი ფორ მა ტი (მაგ., მე მო რან დუ მი);

 y  გან საზღ ვ რეთ პრო ფე სი უ ლი უნა რი (მაგ., სკეპ ტი ციზ მი) და გა იხ სე ნეთ და მა ტე-
ბი თი უნა რე ბი (მაგ., გა მოკ ვ ლე ვა, და ეჭ ვე ბა, და პი რის პი რე ბა/ შე და ვე ბა);

 y  გან საზღ ვ რეთ მი ნიშ ნე ბა იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გორ უნ და წარ მო ა ჩი ნოთ უნა რე ბი 
(მაგ. „გადაუდებელ შეხ ვედ რა ზე გა კე თე ბუ ლი კო მენ ტა რე ბის უარ ყო ფით“).

 � გა ით ვა ლის წი ნეთ ეს უნა რი, რო დე საც:

 y  ხე ლახ ლა წა ი კითხავთ მოთხოვ ნას;

 y  აქ ტი უ რად წა ი კითხავთ შე სა ბა მის და ნარ თებს (მაგ., გა და უ დე ბელი შეხ ვედ რის 
ჩა ნა წერს);

 y  და ფიქ რ დით და და გეგ მეთ პა სუ ხი.

 � რო დე საც  პა სუხს წერთ:

 y  წარ მო ად გი ნეთ იგი მი თი თე ბულ ფორ მატ ში;

 y  გა მო ი ყე ნეთ შე სა ფე რი სი სა თა უ რე ბი და ქვე სა თა უ რე ბი;

 y  წარ მო ად გი ნეთ მხო ლოდ შე სა ფე რი სი მო საზ რე ბე ბი;

 y  მო ე რი დეთ გა მე ო რე ბას;

 y  გა სა გე ბად და ლა კო ნუ რად წე რეთ;

 y  შე ი ნარ ჩუ ნეთ პრო ფე სი უ ლი ტო ნი.

შეინარჩუნეთ	პროფესიული	ტონი

 9 დაგეგმეთ სასწავლო პროგრამის  შესწავლა რაც შეიძლება სწრაფად;

 9 რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყეთ სცენარზე დაფუძნებულ კითხვებში ვარჯიში;

 9 თავიდანვე იმუშავეთ თქვენს პროფესიულ უნარებზე;

 9 სცადეთ თითოეული საგამოცდო კითხვის ნიმუშისა და გასული პერიოდის საგამოცდო 
კითხვების პასუხების დაწერა 4 საათში და სრულად.

რჩევებისბლ-ისგამოცდისწარმატებით
ჩაბარებისთვის

გაგრძელება
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გამოცდის
ჩაბარება

თითოეულ დავალებაში მითითებულია პასუხის ფორმატი, მაგალითად:

 � მოამზადეთ საინფორმაციო დანიშნულების 

 � მოკლე კომენტარები…

 � დაწერეთ ანგარიში საბჭოსთვის…

 � დაწერეთ წერილი …

საგამოცდო კითხვას შეიძლება რამდენიმე მოთხოვნა ჰქონდეს, მაგალითად, 
„შეაფასეთ… და მიეცით რეკომენდაციები…“

გაეცანითდამხმარე
სასწავლომასალას

 � წაიკითხეთ გამომცდელის მიერ მომზადებული სტატიები. 

 � წაიკითხეთ გამომცდელის მიერ მომზადებული ანალიტიკური ანგარიშები გამოცდის 
შედეგების შესახებ.

 � წაიკითხეთ გამომცდელის მიერ მომზადებული სტატიები, რომლებიც ეხება სბლ-ის 
გამოცდის ჩაბარების მიდგომას, საგამოცდო დროის მართვას, შემფასებლის ხედვას 
და მოსაზრებებს იმის თაობაზე, კანდიდატების.

 � ივარჯიშეთ სანიმუშო საგამოცდო კითხვებზე. 

 � გაეცანით გასული პერიოდების საგამოცდო კითხვებსა და გამომცდელის მიერ 
მომზადებულ პასუხებს და გამოცდის ფორმატში ივარჯიშეთ ამგვარ კითხვებზე 
პასუხის გაცემაში. 

ზმნები, რომლებიც ყველაზე ხშირად შეგხვდებათ  
სბლ-ის გამოცდაზე:

წაიკითხეთ ეს სტატია, რომელიც ეხება საგამოცდო კითხვებში 
გამოყენებულ ზმნებს

შეაფასეთ განიხილეთ ურჩიეთ
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sa ba Za Za mi a  
პროექტის ხელმძღვანელი

START-BUSINESS SOLUTIONS

ფინანსურიფუნქციებიწლიურიციკლის
შეზღუდვებისგანუნდა„გათავისუფლდეს“

ფი ნან სუ რი ფუნ ქ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა დი 
რო ლის გლო ბა ლურ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, 
რომ რე ა ლურ დრო ში, ანა ლიზ სა და ფი-
ნან სურს მიღ მა მო ნა ცე მებ შია არას ტა ბი-
ლურ გა რე მო ში წარ მა ტე ბუ ლი ნა ვი გა ცი ი სა 
და უფ რო მდგრა დი მო მავ ლის კენ გა დას-
ვ ლის გა სა ღე ბი.

ახალ ან გა რიშ ში, სა ხელ წო დე ბით, და გეგ მ-
ვი სა და შეს რუ ლე ბის მარ თ ვის პა რა დიგ მა, 
ACCA-მ CA ANZ-სა და PwC-თან ერ თად, 

მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით, 3000-ზე 
მეტ ფი ნან სურ პრო ფე სი ო ნალს სთხო ვა,  
გა ე ზი ა რე ბი ნათ მო საზ რე ბა ფი ნან სუ რი 
ფუნ ქ ცი ის მო მავ ლის შე სა ხებ. მთლი ა ნო-
ბა ში, რეს პონ დენ ტე ბი აცხა დე ბენ, რომ 
ზედ მე ტად დი დი ყუ რადღე ბაა გა მახ ვი ლე-
ბუ ლი წარ სულ ფი ნან სურ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე 
და შეზღუ დუ ლია ხედ ვა სხვა მო ნა ცე მებ ზე, 
რომ ლე ბიც სა ჭი როა ESG-ს (Environ-
mental, Social & Governance) მიზ ნე-
ბის თ ვის.

რეს პონ დენ ტ თა მხო ლოდ 16%-მა თქვა, 
რომ ESG-ის პროგ ნო ზი რე ბა იყო „სრულიად 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი“ ფი ნან სუ რი და გეგ მ ვი სა 
და შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში, ხო ლო 82%-მა 
თქვა, რომ გარ და ფი ნან სუ რი სა, და ინ ტე-
რე სე ბულ მხა რე ებს ესა ჭი რო ე ბათ ახა ლი 
შეს რუ ლე ბის სა ზო მე ბი. გა მო კითხულ თა ნა-
ხე ვარ ზე მეტ მა (56%) გა ნაცხა და, რომ ისი ნი 
ამ ჟა მად „თანაბარ“ ყუ რადღე ბას აქ ცე ვენ 
ფი ნან სურ და არა ფი ნან სურ სფე რო ებს, რო-
გო რი ცაა მა გა ლი თად, სა ო პე რა ციო მიზ ნე ბი.

პროფესიონალი 
ფინანსისტების 
82% ამბობს, რომ 
დაინტერესებულ მხარეებს 
სჭირდებათ უფრო მეტი, 
ვიდრე ინფორმაცია 
ფინანსურ მაჩვენებლებზე.
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ან გა რი შის კო მენ ტი რე ბი სას, რო მე ლიც 
პირ ვე ლად გა მოქ ვეყ ნ და მუმ ბა ი ში ბუ ღალ-
ტერ თა მსოფ ლიო კონ გ რეს ზე, ACCAს 
აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა ჰე-
ლენ	ბრენ	დ	მა	თქვა: „პროფესიონალი 
ფი ნან სის ტე ბი თა მა შო ბენ სა სი ცოცხ ლოდ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ-
ვის სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის კენ გზის გაკ-
ვალ ვის პრო ცეს ში, ძა ლი ან გა ურ კ ვე ველ 
დროს. სწრა ფად გა უ ა რე სე ბად ეკო ნო მი-
კურ გა რე მო ში, წმინ და ნუ ლო ვა ნი მიზ ნე ბის 
მიღ წე ვის მზარ დი აუცი ლებ ლო ბით, ფი ნან-
სურ გუნ დებს ესა ჭი რო ე ბათ ინ ფორ მა ცია 
რე ა ლურ დრო ში, მთე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის 
მას შ ტა ბით, რა თა სწრა ფად ამო იც ნონ და 
რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნონ ცვა ლე ბად გა რე-
მო ე ბებ ზე. ეფექ ტუ რო ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი 
ძა ლა აღარ არის მხო ლოდ ფი ნან სუ რი, 
მდგრა დო ბა და არა ფი ნან სუ რი ინ ფორ-
მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბა უნ და იყოს ინ ტეგ-
რი რე ბუ ლი და გეგ მ ვი სა და შეს რუ ლე ბის 
პრო ცე სებ ში, რა თა შე იქ მ ნას მრა ვალ გან-
ზო მი ლე ბი ა ნი სუ რა თი წლი უ რი და გეგ მ ვის 
ციკ ლე ბის შეზღუდ ვე ბის მიღ მა. მრა ვა ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის ეს ნიშ ნავს და გეგ მ ვი სა 
და შეს რუ ლე ბის მარ თ ვის პრო ცე სე ბი სა და 
კულ ტუ რის მკვეთრ ტრან ს ფორ მა ცი ას“.

CA ANZის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ
ტო რის, აინ	ს	ლი	ვან	ონ	სე	ლე	ნის	გან-
ცხა დე ბით, ფი ნან სურ პრო ფე სი ო ნა ლებს 

აქვთ სა ჭი რო უნა რე ბი და გეგ მ ვის ციკ ლე-
ბის და გეგ მ ვი სა და შეს რუ ლე ბის გა ზომ ვის 
პრო ცე სის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, მაგ რამ 
სა ჭი როა გან ვი თა რე ბა და უწყ ვე ტი სწავ-
ლა, რო გორც ეს დე ტა ლუ რა და აღ წე რი ლი 
ან გა რიშ ში.

მი სი გან ცხა დე ბით: „ ფი ნან სუ რი პრო ფე-
სი ო ნა ლე ბი სა და ფი ნან სუ რი დი რექ ტო-
რის რო ლი სულ უფ რო ჰო ლის ტი კუ რი 
და ღი რე ბუ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ა. 
შე სა ბა მი სად, მათ სჭირ დე ბათ შეს რუ ლე-
ბის გა ზომ ვის ახა ლი ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა  
ინ ვეს ტო რე ბის, ანა ლი ტი კო სე ბის და კა პი-
ტა ლის ბაზ რე ბის თ ვის, გარ და ფი ნან სუ რი 
სა ზო მე ბი სა.”

მოხ სე ნე ბა ში მო ცე მუ ლია რე კო მენ და ცია 
და გეგ მ ვი სა და შეს რუ ლე ბის მო დე ლე ბის 
და ფუძ ნე ბის მო ნა ცე მებ ზე. ის უნ და იყოს 
მოქ ნი ლი და იყე ნებ დეს რე ა ლურ დრო ში 
გა ნახ ლე ბად მო ნა ცე მებს, სა დაც ეს შე საძ-
ლე ბე ლი ა. პრო ცე სი უნ და იყოს მო მავ ლის-
კენ მი მარ თუ ლი, და გეგ მი ლი სცე ნა რით 
და ინ ტეგ რი რე ბუ ლი პროგ ნო ზე ბით. ამის 
მი საღ წე ვად აუცი ლე ბე ლია მო ნა ცე მე ბი სა 
და ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა, სა დაც 
ეს შე საძ ლე ბე ლი ა; ის უნ და იყოს ინ ტეგ-
რი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის Cloud-ზე და-
ფუძ ნე ბულ აპ ლი კა ცი ის არ ქი ტექ ტუ რა ში. 

წყა  რო: accaglobal.com
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ACCA-ს სა ჯა რო სექ ტო რის კონ ფე რენ ცია 
გა ნი ხი ლავს სა ჯა რო სექ ტო რის წი ნა შე არ-
სე ბულ გა მოწ ვე ვებს და გვთა ვა ზობს გზებს 
სექ ტო რის ტრან ს ფორ მა ცი ის თ ვის.

სა ჯა რო სექ ტორ მა უნ და უპა სუ ხოს მრა ვალ 
გლო ბა ლურ გა მოწ ვე ვას იმი სათ ვის, რომ 
შექ მ ნას უსაფ რ თხო და მდგრა დი მო მა ვა-
ლი ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით.

ACCA-ს სა ჯა რო სექ ტო რის ვირ ტუ ა ლურ მა 
კონ ფე რენ ცი ამ გა ნი ხი ლა ის გა მოწ ვე ვე-
ბი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლებ საც 
სა ჯა რო სექ ტო რის პრო ფე სი ო ნა ლი ფი-
ნან სის ტე ბი აწყ დე ბი ან სა ჯა რო სექ ტო რის 
ტრან ს ფორ მა ცი ა ზე მუ შა ო ბი სას. ასე თი 
ამო ცა ნა ნე ბის მი ერ დროს მრა ვალ სირ-
თუ ლეს თან იქ ნე ბო და და კავ ში რე ბუ ლი, 
მაგ რამ ამ ჟა მად მას მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ-
ლე მებს უქ მ ნის ომის, ინ ფ ლა ცი ის მა ღა ლი 

საჯაროსექტორისფინანსისტისპროფესია
მრავალგამოწვევასებრძვის

მაჩ ვე ნებ ლე ბის და კლი მა ტის ცვლი ლე ბის 
მწვა ვე გა მოწ ვე ვის კომ ბი ნა ცი ა.

ბუ ღალ ტე რია დგას სა ჯა რო სექ ტო რის 
ტრან ს ფორ მა ცი ის ცენ ტ რ ში. ფი ნან სე ბის 
პრო ფე სი ო ნა ლებს სჭირ დე ბათ სწო რი 
უნა რე ბი ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ ტის გა სა უმ-
ჯო ბე სებ ლად და პო ლი ტი კი სა და ხარ ჯ ვის 
შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად. 
სა ჯა რო სექ ტორ ში ახა ლი აზ როვ ნე ბა 
არა სო დეს ყო ფი ლა ასე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი. კონ ფე რენ ცი ა ზე მო ის მი ნეს მოხ სე ნე ბა 
ACCA-ს ახ ლა ხან გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სა ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლოს შე სა ხებ სა ჯა რო სექ ტო რის 
პრო ფე სი ო ნა ლი ზა ცი ა ზე, რო მე ლიც ორ გა-
ნი ზა ცი ამ IFAC-თან ერ თად გა მოს ცა 2022 
წლის 18 ნო ემ ბერს და რო მე ლიც ახა ლი 
მიდ გო მე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან მა გა ლითს 
წარ მო ად გენს.



53

კონ ფე რენ ცი ა ზე იმ ს ჯე ლეს იმ გა მოწ-
ვე ვებ ზე, რომ ლის წი ნა შეც დგა ნან ფი-
ნან სუ რი ლი დე რე ბი სა ჯა რო სექ ტორ ში. 
კონ ფე რენ ცი ის გახ ს ნით ნა წილ ში ისა უბ რა 
სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის 
ალ ტერ ნა ტი ულ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა 
დი რექ ტორ მა და უკ რა ი ნის ეროვ ნუ ლი 
ბან კის მმარ თ ვე ლის ყო ფილ მა მო
ად გი ლემ ვლა	დის	ლავ	რაშ	კო	ვან	მა.	
მი სი მოხ სე ნე ბა ეხე ბო და  სა ჯა რო სა ფა-
სუ რის პრი ო რი ტე ტი ზა ცი ა სა და სა ჯა რო 
ფი ნან სებ ზე ცხოვ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 
კრი ზისს, კონ კ რე ტუ ლად კი გა ნი ხი ლა, თუ 
რამ დე ნად რთუ ლი იყო ხარ ჯ ვი თი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბი ომის ზო ნა ში - არ ჩე ვა ნი შე ი ა-
რა ღე ბის და ფი ნან სე ბა სა და მო ქა ლა ქე თა 
დაც ვას შო რის.

”ბევრი რთუ ლი არ ჩე ვა ნი არ სე ბობს ბი-
უ ჯე ტის გა მო ყო ფას თან და კავ ში რე ბით. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ სე ბობს სლო-
გა ნე ბი: ავა შე ნოთ უკე თე სი, ზამ თა რი მო-
დის და ხალ ხი ვერ იცხოვ რებს ქუ ჩებ ში, 
დო ნო რე ბი სა და მთავ რო ბის თ ვის მძი მე 
რე ა ლო ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს არა სა-
სი ა მოვ ნო და პი რის პი რე ბა იმ ად გი ლე ბის 
რე კონ ს ტ რუქ ცი ის სის წ რა ფე სა და ხა რისხს 
შო რის, სა დაც ადა მი ა ნე ბი ცხოვ რო ბენ,“ - 
გა ნაცხა და მან.

რაშ კო ვან მა დას ძი ნა, რომ არ სე ბობს 
მა ღა ლი და მზარ დი მოთხოვ ნა ფი ნან სე-
ბის სპე ცი ა ლის ტებ ზე, რომ ლე ბიც ხელს 
შე უწყო ბენ უკ რა ი ნის აღ დ გე ნას მრა ვალ 
სექ ტორ ში. კონ ფე რენ ცი ის სე სი ა ზე მან 
ჩა მო ა ყა ლი ბა 12 პუნ ქ ტი, რო მე ლიც ფი-
ნან სე ბის პრო ფე სი ო ნა ლებ მა უნ და და-
აკ მა ყო ფი ლონ ომის და ომის შემ დ გომ 
სი ტუ ა ცი ებ ში.

მდგრა დო ბის ან გა რიშ გე ბი სა და რწმუ ნე ბის 
მი მარ თუ ლე ბე ბი სწრა ფად ვი თარ დე ბა და 
სულ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ითა მა-
შებს სა ჯა რო სექ ტორ ში. კონ ფე რენ ცი ამ 
გა ნი ხი ლა სა ჯა რო სექ ტო რის ბუ ღალ ტ-

რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის საბ ჭოს ბო ლო კონ სულ ტა ცი ა, 
რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და მდგრა დო ბის 
შე სა ხებ ყოვ ლის მომ ც ვე ლი სა ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლოს შე მუ შა ვე ბას, გე ნე რა ლურ აუდი-
ტო რებს შო რის ნა ყო ფი ე რი დის კუ სი ის 
გზით. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნად ისა ხავს იმის 
დად გე ნას, თუ რო გორ უნ და უზ რუნ ველ-
ყონ აუდი ტო რებ მა ეფექ ტუ რი რწმუ ნე ბა 
სა მო მავ ლო მდგრა დო ბის ან გა რიშ გე ბის 
შე სა ხებ სა ჯა რო სექ ტორ ში.

ACCAს პრე ზი დენ ტის, ჯო	ზეფ	ოვო-
ლა	ბის	 გან ცხა დე ბით: „ACCA-ს 24000 
სა ჯა რო სექ ტორ ში მოღ ვა წე წევ რი მნიშ-
ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს მრა ვა ლი 
ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ზე, თა მა შობს მთა ვარ 
როლს სა ჯა რო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა ში 
და ქმნის მა რე გუ ლი რე ბელ გა რე მოს სა-
ზო გა დო ე ბის გლო ბა ლურ გა მოწ ვე ვებ თან 
შე სახ ვედ რად. ეს კონ ფე რენ ცი ა, რო მე ლიც 
ჩა ტარ და სა ჯა რო სექ ტო რის თ ვის გა დამ-
წყ ვეტ მო მენ ტ ში და გა ნი ხი ლავს უამ რავ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან თე მას, კარ გი შან სია მათ-
თ ვის, და ფიქ რ დ ნენ ტრან ს ფორ მა ცი ა ზე, 
რო მე ლიც მათ წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო-
ბის თ ვის სჭირ დე ბათ.“

წყა რო: accaglobal.com
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ვებგვერდი, 14/11/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
210020010.05.001.020651
 

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

„ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1მუხლი 1. „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის 
უწყებანი, №21-22, 14.06.1998, გვ. 6) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. საკრებულოს მიერ დაწესებული მოსაკრებლის ოდენობა ახალასაშენებელი ობიექტის 

პროექტით გათვალისწინებული განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) 
საანგარიშო ფართობის თითოეული კვადრატული მეტრისთვის არ უნდა აღემატებოდეს:

ა) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისთვის − 4 ლარს;
ბ) საკურორტო ზონაში სამრეწველო ობიექტის მშენებლობისთვის − 11 ლარს;
გ) ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მშენებლობების გარდა, 

ყველა სხვა მშენებლობისთვის − 10 ლარს.“.
2. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 17 6 მუხლი:
„მუხლი 17 6. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული 

ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობა 2025 
წლამდე

1. ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსაკრებლის 
ოდენობა 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე არ უნდა აღემატებოდეს 7 ლარს, 
ხოლო 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025 წლის 1 იანვრამდე − 9 ლარს.

2. ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსაკრებლის 
ოდენობა 2023 წლის 1 იანვრიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე არ უნდა აღემატებოდეს 6 ლარს, 
ხოლო 2024 წლის 1 იანვრიდან 2025 წლის 1 იანვრამდე − 8 ლარს.“.

მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                      სალომე ზურაბიშვილისალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
2 ნოემბერი 2022 წ.

N1980-IXმს-Xმპ
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ვებგვერდი, 17/11/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017630

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №377ბრძანება №377

2022 წლის 16 ნოემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 16 ნოემბერი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების 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 (www.matsne.gov.ge, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო 
კოდი: 2000900000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის:

1. 79-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„4. შერჩეული პირის მიერ მიწოდებული აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულება 

განისაზღვრება:
ა) იმპორტული ფილტრიანი და უფილტრო (მათ შორის: სიგარა, სიგარილა) თამბაქოს 

ნაწარმისთვის განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 18 დოლარის ეკვივალენტი 
ლარებში;

ბ) ადგილობრივი ფილტრიანი და უფილტრო (მათ შორის: სიგარა, სიგარილა) თამბაქოს 
ნაწარმისათვის განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე (მშრალი/ თვითწებადი) – 12 
დოლარის ეკვივალენტი ლარებში;

გ) ადგილობრივი და იმპორტული ალკოჰოლიანი სასმელისთვის განკუთვნილ 1 000 
ცალ აქციზურ მარკაზე – 12 დოლარის ეკვივალენტი ლარებში;

დ) ადგილობრივი და იმპორტული ლუდის ნაწარმისთვის განკუთვნილ 1 000 ცალ 
აქციზურ მარკაზე – 8 დოლარის  ეკვივალენტი ლარებში;

ე) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის  ეროვნული  სასაქონლო  ნომენკლატურის 2401, 
2403 11 000 00, 2403 19 000 00 და 2403 91 000 00 კოდებში მითითებული თამბაქოს ნაწარმისათვის 
განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 12 დოლარის ეკვივალენტი ლარებში; 

ვ) ადგილობრივი საგარეო-ეკონომიკური  საქმიანობის  ეროვნული  სასაქონლო  
ნომენკლატურის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული საქონლისთვის 
განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 12 დოლარის ეკვივალენტი ლარებში; 

ზ) იმპორტირებული საგარეო-ეკონომიკური  საქმიანობის  ეროვნული  სასაქონლო  
ნომენკლატურის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული საქონლისთვის 
განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 18 დოლარის ეკვივალენტი ლარებში.

5. შერჩეული პირის მიერ არააქციზური საქონლის – არაალკოჰოლური სასმელისთვის 
სავალდებულო მარკირების ნომინალური ღირებულება განისაზღვრება  1 000 ცალ ერთეულზე 
– 0,10 ლარით.“.

2. 79 2 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:    
„1. შერჩეული პირის მიერ მატერიალური ფორმის მარკების გაცემა ხორციელდება 

შეფუთული სახით, ხოლო მისი ფონური ფერი და შეფუთვის ფორმა განისაზღვრება 
შემდეგნაირად:

ა) ადგილობრივი და იმპორტული ალკოჰოლიანი სასმელისათვის განკუთვნილი 
აქციზური მარკის ფონური ფერია ლურჯი, შეფუთვის შემდეგი ფორმებით:

 ა.ა) ალკოჰოლიანი სასმელის აქციზური მარკა 10-ცალიანი ლენტი (თვითწებადი);
ა.ბ) ალკოჰოლიანი სასმელის აქციზური მარკა 100-ცალიანი ლენტი  (თვითწებადი);
ა.გ) ალკოჰოლიანი სასმელის აქციზური მარკა 1 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);
ა.დ) ალკოჰოლიანი სასმელის აქციზური მარკა 6 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);

http://www.matsne.gov.ge/
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ა.ე) ალკოჰოლიანი სასმელის აქციზური მარკა 24 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);
ბ) ადგილობრივი და იმპორტული ლუდის ნაწარმისთვის განკუთვნილი აქციზური 

მარკის ფონური ფერია  ყვითელი-წითლით, შეფუთვის შემდეგი ფორმებით:
ბ.ა) ლუდის აქციზური მარკა 1 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);
ბ.ბ) ლუდის აქციზური მარკა 10 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);
გ) ადგილობრივი ფილტრიანი თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილი აქციზური მარკის 

ფონური ფერია - მწვანე, შეფუთვის შემდეგი ფორმებით:
გ.ა) ადგილობრივი ფილტრიანი სიგარეტის 10 800-ცალიანი შეკვრა (მშრალი);
გ.ბ) ადგილობრივი ფილტრიანი სიგარეტის 108 000-ცალიანი შეკვრა (მშრალი);
დ) ადგილობრივი უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისათვის განკუთვნილი მატერიალური 

ფორმის აქციზური მარკის ფონური ფერია ყავისფერი, შეფუთვის შემდეგი ფორმებით:
დ.ა) ადგილობრივი უფილტრო თამბაქოს (მათ შორის: სიგარა, სიგარილა) 1 000-ცალიანი 

რულონი  (თვითწებადი);
 დ.ბ) ადგილობრივი უფილტრო თამბაქოს (მათ შორის: სიგარა,სიგარილა) 10 000-ცალიანი 

რულონი (თვითწებადი);
დ.გ) ადგილობრივი დანარჩენი  თამბაქოს  1 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);
დ.დ) ადგილობრივი დანარჩენი თამბაქოს 10 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);
დ.ე) ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის განკუთვნილი ადგილობ-

რივი  სითხეების 1 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);
დ.ვ) ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის განკუთვნილი ადგილობრივი 

სითხეების 10 000-ცალიანი რულონი  (თვითწებადი);
ე) იმპორტული ფილტრიანი და უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისათვის განკუთვნილი 

აქციზური მარკის ფონური ფერია ლურჯი, შეფუთვის შემდეგი ფორმებით:
ე.ა) იმპორტული ფილტრიანი სიგარეტის 10 800-ცალიანი შეკვრა  (მშრალი);
 ე.ბ) იმპორტული ფილტრიანი სიგარეტის 108 000-ცალიანი შეკვრა (მშრალი);
ე.გ) იმპორტული უფილტრო თამბაქოს 10 800-ცალიანი შეკვრა  (მშრალი);
ე.დ) იმპორტული უფილტრო თამბაქოს 108 000-ცალიანი შეკვრა  (მშრალი);
ე.ე) იმპორტული უფილტრო თამბაქოს (მათ შორის: სიგარა, სიგარილა) 1 000-ცალიანი 

რულონი (თვითწებადი);
ე.ვ) იმპორტული უფილტრო თამბაქოს (მათ შორის: სიგარა, სიგარილა) 10 000-ცალიანი 

რულონი (თვითწებადი);
ე.ზ) ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის განკუთვნილი იმპორტირებული 

სითხეების 1 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);
ე.თ) ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის განკუთვნილი იმპორტირებული 

სითხეების 10 000-ცალიანი  რულონი (თვითწებადი);
ე.ი) ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის განკუთვნილი იმპორტირებული 

სითხეების 10 800-ცალიანი შეკვრა (მშრალი).“;
ბ) მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;
 გ) მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. შერჩეული პირის მიერ გაცემული მატერიალური ფორმის მარკების საიდენტიფიკაციო 

ინფორმაცია დაშიფრულია უხილავი მატრიცის/კოდის საშუალებით.
4. მარკებზე დატანილია სერიული ნომერი საქონლის ნიშანდების/მარკირების შესახებ 

საინფორმაციო ბაზაში მათი გამოყენების ასახვისათვის (გააქტიურებისათვის).“;
დ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
 „9. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის  3824 

99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული საქონლისთვის განკუთვნილი აქციზური 
მარკების ფონური ფერი განისაზღვრება ადგილობრივი სითხეებისთვის – ადგილობრივი 
უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილი აქციზური მარკების  შესაბამისად, 
ხოლო  იმპორტირებული სითხეებისთვის – იმპორტული უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისთვის 
განკუთვნილი აქციზური მარკების  შესაბამისად. აქციზური მარკების შეფუთვის ფორმები 
განისაზღვრება სითხეებისათვის განკუთვნილი აქციზური მარკების შესაბამისად.“.

3. 79 3 მუხლის:
 ა) მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით მეწარმე-სუბიექტი და ფიზიკური პირი 

დადგენილ შემთხვევაში (შემდგომში – მომხმარებელი) შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს 
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ან პროგრამულად ავსებს №IV-02 1 და №IV-02 2 დანართების შესაბამის სარეგისტრაციო 
ფორმას.

4. შერჩეული პირი მომხმარებლის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციას ახორციელებს 
პირის მიერ შევსებული სარეგისტრაციო ფორმისა და შემოსავლების სამსახურის 
თანხმობის საფუძველზე. მონაცემთა ბაზაში მომხმარებლის რეგისტრაციას შერჩეული პირი 
უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახურის თანხმობიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა.“;

ბ) მე-5 და მე-6 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.
4. 79 4 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. შერჩეული პირის მიერ ადგილობრივი და იმპორტული არააქციზური საქონლის 

სავალდებულო მარკირებისას გაცემული მატერიალური ფორმის მარკების ფონური ფერია 
– ყვითელი.

 2. შერჩეული პირის მიერ არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირებისას 
გასაცემი მატერიალური ფორმის მარკების გაცემა ხორციელდება შეფუთული სახით, 1 
000-ცალიანი, 5 000-ცალიანი ან 3 0000-ცალიანი რულონის (თვითწებადი) ფორმით.“.

5. დანართი №IV-02 1 და დანართი №IV-02 2 ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:  
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შენიშვნა: მე-14 გრაფა „პროდუქტის შტრიხკოდი“ ივსება მხოლოდ არამატერიალური 
ფორმით მარკირებისას.“.

6. 112-ე მუხლის მე-14 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.        
მუხლი 2მუხლი 2
1. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული 792 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებისა, ამოქმედდეს 
2022 წლის 1 დეკემბრიდან.

2. ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
792 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                ლაშა ხუციშვილი    ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 01/12/2022
სარეგისტრაციო კოდი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსსაქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
საჯარო გადაწყვეტილება №387საჯარო გადაწყვეტილება №387

2022 წლის 28 ნოემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 28 ნოემბერი ქ. თბილისი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის  
მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტის გამოყენების თაობაზემე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტის გამოყენების თაობაზე

მუხლი 1.მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 46 1 მუხლის შესაბამისად და 
საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელთა დაბეგვრის არსებული პრაქტიკის 
ანალიზის საფუძველზე, მიღებულ იქნეს შემდეგი შინაარსის საჯარო გადაწყვეტილება 
„საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტის 
გამოყენების თაობაზე“:

1. საჯარო გადაწყვეტილების რეგულირების სფერო 
საჯარო გადაწყვეტილება განმარტავს, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-

ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათის 
გამოყენების საკითხს, თუ ხორციელდება:

ა) დაკლული ცხოველის მიწოდება;
ბ) გამოშიგნული (ახალი), ცოცხალი, გაცივებული ან გაყინული თევზის მიწოდება;
გ) იმპორტირებული ბიოლოგიური აქტივის ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის შედეგად 

მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება;
დ) სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფუთული/დაფასოებული სახით მიწოდება.
2. საჯარო გადაწყვეტილების დასაბუთება და სამართლებრივი საფუძვლები
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (შემდგომში – სსკ) 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის 

„უ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ჩათვლის უფლებით დამატებული ღირებულების გადასახადისგან 
(შემდგომში – დღგ) გათავისუფლებულია, საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის (გარდა საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო 
ნომენკლატურის 0407 11 000 00 და 0407 21 000 00 კოდებში მითითებული საქონლისა (კვერცხისა) 
და 0207 11 სუბპოზიციაში მითითებული საქონლისა (შინაური ქათამი აუქნელი, ახალი ან 
გაცივებული)) მიწოდება მის სამრეწველო გადამუშავებამდე (სასაქონლო კოდის შეცვლამდე).

აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმის შინაარსიდან გამომდინარე, პირი, რომელიც 
ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდებას, სარგებლობს საგადასახადო 
შეღავათით, თუ მიწოდებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია წარმოებულია საქართველოში 
და ამ პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება მის სამრეწველო გადამუშავებამდე (სასაქონლო 
კოდის შეცვლამდე).

სსკ-ის მე-8 მუხლის 6 2 ნაწილის თანახმად, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან მიღებული პროდუქტი. ამასთანავე, სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის სამრეწველო გადამუშავებად არ ითვლება ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის 
შედეგად სასაქონლო კოდის შეცვლა, აგრეთვე ბიოლოგიური აქტივიდან ნაყოფის მიღება 
(პროდუქციის მოცილება ან ბიოლოგიური აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტა).

სსკ-ის მე-8 მუხლის 6 1 ნაწილის თანახმად, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არის 
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი (შემდგომში – ბასს) 41-ით 
გათვალისწინებული საქმიანობა.

ბასს 41-ის მიხედვით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არის საწარმოს მიერ ბიოლოგიური 
აქტივების ტრანსფორმაციისა და ნაყოფის მიღების მართვა გაყიდვის მიზნით, ან სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციად ან დამატებით ბიოლოგიურ აქტივებად გარდაქმნის მიზნით.

ბასს 41 ასევე განმარტავს, რომ ბიოლოგიურ აქტივს წარმოადგენს ცხოველი ან მცენარე, 
ხოლო ბიოლოგიური ტრანსფორმაცია მოიცავს ზრდას, დეგენერაციას, წარმოებას და 
გამრავლებას, რაც იწვევს ბიოლოგიური აქტივების ხარისხობრივ ან რაოდენობრივ 
ცვლილებებს. ამასთანავე, ნაყოფის მიღება არის ბიოლოგიური აქტივიდან პროდუქციის 
მოცილება ან აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტა.

გასათვალისწინებელია, რომ სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტით 
დადგენილი საგადასახადო შეღავათი ვრცელდება მხოლოდ საქართველოში წარმოებული 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდებაზე, მის სამრეწველო გადამუშავებამდე, რაც 
გულისხმობს, რომ საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პროდუქტის 
სასაქონლო კოდის შეცვლამდე. ამასთანავე, ხსენებული საგადასახადო შეღავათის მიზნისთვის, 
მხედველობაში არ მიიღება სასაქონლო კოდის შეცვლა, რომელიც განპირობებულია სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებული პროცესებით, კერძოდ, ბიოლოგიური 
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აქტივის ტრანსფორმაციით ან ბიოლოგიური აქტივიდან ნაყოფის მიღებით (პროდუქციის 
მოცილებით ან ბიოლოგიური აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტით).

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით:
ა) დაკლული ცხოველის მიწოდებასთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია, რომ ბიოლოგიური 

აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტა არის ბიოლოგიური აქტივიდან ნაყოფის მიღების 
ერთ-ერთი შემთხვევა. თავის მხრივ, ნაყოფის მიღება წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობის ერთ-ერთ შედეგს.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხოველის, როგორც ბიოლოგიური აქტივის, სიცოცხლის 
პროცესის შეწყვეტით მიღებული პროდუქცია განიხილება სოფლის მეურნეობის პროდუქციად 
და მის მიწოდებაზე ვრცელდება სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი.

ბ) გამოშიგნული (ახალი), ცოცხალი, გაცივებული ან გაყინული თევზის მიწოდებასთან 
დაკავშირებით, აღსანიშნავია, რომ ბასს 41-ის შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა 
მოიცავს ასევე აკვაკულტურასაც, მათ შორის, თევზის მოშენებას. შესაბამისად, გამოშიგნული 
თევზი წარმოადგენს ბიოლოგიური აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტის (ნაყოფის 
მიღება) შედეგად მის სამრეწველო გადამუშავებამდე (სასაქონლო კოდის შეცვლამდე) მიღებულ 
პროდუქტს. ამდენად, გამოშიგნული (ახალი) თევზის მიწოდება სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, გათავისუფლებულია დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით.

რაც შეეხება გაცივებული/გაყინული თევზის მიწოდებისას სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათის გავრცელების 
საკითხს, აღსანიშნავია, რომ სეს ესნ-ის შესაბამისად, ცოცხალ, გაცივებულ და გაყინულ თევზს 
მინიჭებული აქვს შემდეგი სეს ესნ კოდები:

0301 პოზიცია – ცოცხალი თევზი;
0302 პოზიცია – თევზი ახალი ან გაცივებული, თევზის ფილესა და 0304 სასაქონლო 

პოზიციის თევზის სხვა ხორცის გამოკლებით;
0303 პოზიცია – თევზი გაყინული, თევზის ფილეს და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის 

ხორცის გამოკლებით.
სეს ესნ გაცივებული თევზისა და ახალი თევზის კლასიფიცირებას ახდენს ერთ სასაქონლო 

კოდში. გაცივებულ თევზს, მინიჭებული აქვს იგივე სასაქონლო კოდი, რაც ახალ თევზს. 
ამასთანავე, ახალი თევზი წარმოადგენს ცოცხალი თევზის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტის 
შედეგად მიღებულ პროდუქტს.

ამდენად, გაცივებული თევზი, ცოცხალი თევზის მსგავსად, წარმოადგენს ბიოლოგიური 
აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტის შედეგად მიღებულ პროდუქტს სამრეწველო 
გადამუშავებამდე და მის მიწოდებაზე ვრცელდება სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი.

ამასთანავე, სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის ,,უ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
შეღავათი არ ვრცელდება გაყინული თევზის მიწოდებაზე, რადგან ეს პროდუქტი მიიღება 
სამრეწველო გადამუშავების შედეგად (იცვლება სასაქონლო კოდი).

გ) იმპორტირებული ბიოლოგიური აქტივის ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის 
შედეგად მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მიწოდებასთან დაკავშირებით, 
გასათვალისწინებელია, რომ ბასს 41-ის მიხედვით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა მოიცავს 
სხვადასხვა საქმიანობას, მაგალითად: პირუტყვის მოშენება, ტყის გაშენება, ერთწლიანი 
ან მრავალწლიანი კულტურის მოყვანა, ხეხილის ბაღებისა და პლანტაციების გაშენება, 
ყვავილების მოშენება, აკვაკულტურა (მათ შორის, თევზის მოშენება), თუმცა ამ სხვადასხვა 
საქმიანობას გარკვეული საერთო მახასიათებლები აქვს:

ა) ცვლილების უნარი – ცოცხალ ცხოველებსა და მცენარეებს აქვთ ბიოლოგიური 
ტრანსფორმაციის უნარი;

ბ) ცვლილების მართვა – მართვა ხელს უწყობს ბიოლოგიურ ტრანსფორმაციას იმ 
პირობების გაუმჯობესების, ან მინიმუმ სტაბილიზაციის მეშვეობით, რომელიც აუცილებელია 
პროცესის მოხდენისათვის (მაგალითად, კვების, ტენიანობის, ტემპერატურის, ნაყოფიერების 
ან სინათლის). ამგვარი მართვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას განასხვავებს სხვა 
საქმიანობისაგან. მაგალითად, პროდუქციის მიღება უმართვადი წყაროებიდან (როგორიცაა 
ოკეანეში თევზჭერა და ტყის გაჩეხვა) არ არის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა;

გ) ცვლილების შეფასება – ბუნებრივი ტრანსფორმაციით ან ნაყოფის მიღებით გამოწვეული 
ხარისხობრივი ან რაოდენობრივი ცვლილება შეფასებადი და კონტროლირებადია რუტინული 
მმართველობითი ფუნქციით.

ბასს 41-ის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ბიოლოგიური ტრანსფორმაციით მიიღება შემდეგი 
ტიპის შედეგები:

„ა) აქტივის ცვლილება, რაც განპირობებულია: (1) ზრდით (ცხოველის ან მცენარის 
რაოდენობის ან ხარისხის ზრდა); (2) დეგენერაციით (ცხოველის ან მცენარის რაოდენობის 
შემცირება); ან (3) გამრავლებით (ცოცხალი ცხოველის ან მცენარის ნამატის წარმოქმნა); ან
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ბ) სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება, მაგალითად: ჩაის ფოთოლი, მატყლი, 
რძე და სხვა.”.

ამდენად, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის პროდუქცია, რომელიც მიიღება 
ნებისმიერი ბიოლოგიური აქტივის ტრანსფორმაციისა და ნაყოფის მიღების მართვის 
საქმიანობის შედეგად.

საგულისხმოა, რომ სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 
საგადასახადო შეღავათი ვრცელდება მხოლოდ საქართველოში წარმოებული სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის მიწოდებაზე მის სამრეწველო გადამუშავებამდე, რაც გულისხმობს, 
რომ მიწოდება უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პროდუქტის სასაქონლო კოდის შეცვლამდე, 
ხოლო კოდის შეცვლა უნდა მოხდეს პროდუქციის გადამუშავების შედეგად. შესაბამისად, 
აღნიშნული საგადასახადო შეღავათის მიზნისთვის, მხედველობაში არ მიიღება სასაქონლო 
კოდის შეცვლა, რომელიც განპირობებულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ფარგლებში 
განხორციელებული პროცესებით, კერძოდ, ბიოლოგიური აქტივის ტრანსფორმაციით ან 
ბიოლოგიური აქტივიდან ნაყოფის მიღებით (პროდუქციის მოცილებით ან ბიოლოგიური 
აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტით).

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოში წარმოებულ სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციად მიიჩნევა საქართველოში განხორციელებული სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობის შედეგად მიღებული პროდუქტი, კერძოდ, ბიოლოგიური აქტივის საქართველოში 
განხორციელებული ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის, ასევე, მისგან პროდუქციის მოცილების 
ან მისი სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტის მართვის შედეგად მიღებული პროდუქტი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის ,,უ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი, მისი სარგებლობისთვის კანონმდებლობით 
დადგენილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, გავრცელდება იმპორტირებული 
ბიოლოგიური აქტივის საქართველოში განხორციელებული ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის 
შედეგად მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდებაზე.

დ) სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფუთული/დაფასოებული სახით მიწოდებასთან 
დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი ვრცელდება მხოლოდ საქართველოში 
წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდებაზე მის სამრეწველო 
გადამუშავებამდე, რაც გულისხმობს, რომ მიწოდება უნდა განხორციელდეს შესაბამისი 
პროდუქტის სასაქონლო კოდის შეცვლამდე. ამასთანავე, სასაქონლო კოდი იცვლება 
პროდუქციის გადამუშავების შედეგად.

საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფუთვა/დაფასოება, 
როდესაც შესაფუთი მასალა ძირითადი ოპერაციის – პროდუქციის მიწოდების მიმართ 
დამხმარე ხასიათს ატარებს, არ განიხილება სამრეწველო გადამუშავებად სსკ-ის 172-ე მუხლის 
მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტის მიზნისთვის.

შესაბამისად, საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
შეფუთული/დაფასოებული სახით (როგორც ინდივიდუალურად, ასევე რამდენიმე სახის 
პროდუქტის ერთად) მიწოდება ჩათვლის უფლებით თავისუფლდება დღგ-ისაგან.

3. გადაწყვეტილება
1. სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დღგ-ისგან ჩათვლის 

უფლებით გათავისუფლებულია:
ა) ცხოველის, როგორც ბიოლოგიური აქტივის, სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტით 

მიღებული პროდუქციის (დაკლული ცხოველი) მიწოდება;
ბ) გამოშიგნული (ახალი), ცოცხალი ან გაცივებული თევზის (სეს ესნ-ის 0301 და 0302 

პოზიციები) მიწოდება;
გ) იმპორტირებული ბიოლოგიური აქტივის საქართველოში განხორციელებული 

ბიოლოგიური ტრანსფორმაციის შედეგად მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
მიწოდება, მის სამრეწველო გადამუშავებამდე;

დ) საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის (მის სამრეწველო 
გადამუშავებამდე) შეფუთული/დაფასოებული სახით (მათ შორის, რამდენიმე სახის 
პროდუქტის ერთად) მიწოდება.

2. სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „უ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო 
შეღავათი არ ვრცელდება გაყინული თევზის (სეს ესნ-ის 0303) მიწოდებაზე.

მუხლი 2. მუხლი 2. საჯარო გადაწყვეტილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

  
მინისტრი                                                                                       ლაშა ხუციშვილი           ლაშა ხუციშვილი 
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ვებგვერდი, 10/11/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
000000000.00.00.016686

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №27777ბრძანება №27777

2022 წლის 3 ნოემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 3 ნოემბერი ქ. თბილისი

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის და „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის და 
საქართველოს საბაჟო კოდექსის 163-ე მუხლის მე-11 ნაწილის გამოყენების საქართველოს საბაჟო კოდექსის 163-ე მუხლის მე-11 ნაწილის გამოყენების 

შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე “ შემოსავლების შესახებ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე “ შემოსავლების 
სამსახურის უფროსის 2022 წლის 11 აპრილის №9021 ბრძანებაში სამსახურის უფროსის 2022 წლის 11 აპრილის №9021 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

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

 1. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის და საქართველოს 
საბაჟო კოდექსის 163-ე მუხლის მე-11 ნაწილის გამოყენების შესახებ მეთოდური მითითების 
დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 11 აპრილის №9021 
ბრძანებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) ბრძანების:
ა.ა) პირველი პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ” და ,,დ“ ქვეპუნქტები:
„გ) „საგადასახადო შემოწმების ფარგლებში გამოვლენილ ქონების გადასახადის 

დეკლარაციაში გადასახდის თანხის შემცირების ფაქტზე ფიზიკური პირისათვის 
შეფარდებული სანქცისაგან გათავისუფლების ღონისძიებები“, დანართი №3-ის სახით;

დ) „საგადასახდო ორგანოს მიერ გაცემული პოზიციის შესაბამისი ქმედებისათვის 
შეფარდებული სანქციისაგან გადასახადის გადამხდელის გათავისუფლების ღონისძიებები“, 
დანართი №4-ის სახით.“;

ა.ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ამ ბრძანების პირველი პუნქტის „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საგადასახადო/

საბაჟო სამართალდარღვევის ფაქტებზე წარმოდგენილ საჩივრებთან დაკავშირებით, დავების 
დეპარტამენტი იღებს საჩივრის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილებას და 
შემოსავლების სამსახურის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს (დეპარტამენტს) უგზავნის 
დანართი №2-ით და დანართი №4-ით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების 
მიზნით, გარდა დანართი №2-ის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.“;

 ა.გ) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდგი შინაარსის 4 1 და 4 2 პუნქტები:
„4 1. აუდიტის დეპარტამენტის უფროსს მიენიჭოს უფლებამოსილება, ხელი მოაწეროს ამ 

ბრძანების დანართი №3-ით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგადასახადო სანქციისაგან 
პირის გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას.

4 2. მომსახურების დეპარტამენტის უფროსს მიენიჭოს უფლებამოსილება, ხელი მოაწეროს 
ამ ბრძანების დანართი №2-ის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო 
სანქციისაგან პირის გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას.“

ბ) ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 274-ე და 282-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე შეფარდებული ჯარიმისაგან ამავე კოდექსის 269-ე 
მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე პირის გათავისუფლების ღონისძიებებს“ (დანართი №2) 
დაემატოს შემდეგი შინაარსიის მე-6 პუნქტი:

„6. უცხოელი დასაბეგრი პირი, რომელიც ნებაყოფლობით დარეგისტრირდა დღგ-ის 
პორტალზე და საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის დარღვევით წარადგინა 
რეგისტრაციამდე საანგარიშო პერიოდის დღგ-ის დეკლარაციები, საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე თავისუფლდება ამავე კოდექსის 274-ე 
მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმისაგან.“.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
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დანართი №3დანართი №3
სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის ფარ გ ლებ ში გა მოვ ლე ნილ ქო ნე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი-სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის ფარ გ ლებ ში გა მოვ ლე ნილ ქო ნე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი-

ა ში გა და სახ დის თან ხის შემ ცი რე ბის ფაქ ტ ზე ფი ზი კუ რი პი რი სათ ვის შე ფარ დე ბუ ლი სან ქ ცი-ა ში გა და სახ დის თან ხის შემ ცი რე ბის ფაქ ტ ზე ფი ზი კუ რი პი რი სათ ვის შე ფარ დე ბუ ლი სან ქ ცი-
სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბისა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი

სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის ფარ გ ლებ ში გა მოვ ლე ნილ, ქო ნე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა-
ცი ა ში გა და სა ხა დის თან ხის შემ ცი რე ბის ფაქ ტ ზე შე ფარ დე ბუ ლი სან ქ ცი ი სა გან (საქართველოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 275-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ჯა რი მი სა გან და 272-ე მუხ-
ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა უ რა ვი სა გან), ფი ზი კუ რი პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლია გა ნა ხორ-
ცი ე ლოს აუდი ტის დე პარ ტა მენ ტ მა, თუ არ სე ბობს შემ დე გი პი რო ბე ბი:

ა) სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბა ჩა ტა რე ბუ ლია მხო ლოდ ფი ზი კუ რი პი რის ქო ნე ბის  გა და სა-
ხად ში, სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის  სის წო რის გან საზღ ვ რის მიზ ნით;

ბ) სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ ფი ზი კუ რი პი რის მი ერ ქო ნე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა-
რა ცი ა ში გა და სა ხა დის თან ხის შემ ცი რე ბის ფაქ ტი გა მოვ ლე ნი ლია პირ ვე ლად (მიუხედავად 
შე მოწ მე ბის აქ ტით მო ცუ ლი შე სა მოწ მე ბე ლი პე რი ო დე ბის რა ო დე ნო ბი სა);

გ) სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის შე დე გად ქო ნე ბის გა და სა ხად ში წარ მო შო ბი ლი სა გა და სა-
ხა დო და ვა ლი ა ნე ბა აღი ა რე ბუ ლი ა, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნის გა-
სა ჩივ რე ბა ზე უარის თქმის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის მი ერ დად გე ნი ლი 
წე სით წარ დ გე ნი ლი გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე;

დ) გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს სა გა და სა ხა დო მოთხოვ ნის ჩა ბა რე ბი დან 30 დღის ვა და ში 
სრუ ლად აქვს გა დახ დი ლი სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის შე დე გად და რიცხუ ლი გა და სა ხა დის 
თან ხა ან ფი ზი კუ რი პი რის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე არ სე ბუ ლი ზედ მე ტო ბა ფა რავს სა-
გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის მო ცუ ლო ბას.

 
 
და ნარ თი №4 და ნარ თი №4 
სა გა და სახ დო ორ გა ნოს მი ერ გა ცე მუ ლი პო ზი ცი ის შე სა ბა მი სი ქმე დე ბი სათ ვის შე ფარ დე-სა გა და სახ დო ორ გა ნოს მი ერ გა ცე მუ ლი პო ზი ცი ის შე სა ბა მი სი ქმე დე ბი სათ ვის შე ფარ დე-

ბუ ლი სან ქ ცი ი სა გან გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის  გა თა ვი სუფ ლე ბის  ღო ნის ძი ე ბე ბიბუ ლი სან ქ ცი ი სა გან გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის  გა თა ვი სუფ ლე ბის  ღო ნის ძი ე ბე ბი

1. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წარ დ გე ნი-
ლი სა ჩივ რით მი უ თი თებს, რომ მის მი მართ შე ფარ დე ბუ ლი ჯა რი მა შე ე ხე ბა  სა მე ურ ნეო ოპე-
რა ცი ას, რო მელ ზეც სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან საზღ ვ რი სას ან / და ან გა რიშ გე ბის /
ად მი ნის ტ რი რე ბის წე სე ბის შეს რუ ლე ბი სას იხელ მ ძღ ვა ნე ლა ამა ვე ან / და ანა ლო გი ურ სა მე ურ-
ნეო ოპე რა ცი ა ზე სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა ცე მუ ლი პო ზი ცი ის შე სა ბა მი სად, შე მო სავ-
ლე ბის სამ სა ხუ რის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი, რო მელ მაც გა ნა ხორ ცი ე ლა ჯა რი მის შე ფარ-
დე ბა, უფ ლე ბა მო სი ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სახ დო კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის 
სა ფუძ ველ ზე გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი გა ა თა ვი სუფ ლოს შე ფარ დე ბუ ლი სან ქ ცი ი სა გან,  თუ 
პი რი სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წა რად გენს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა ცე მუ ლი პო ზი ცი-
ის და მა დას ტუ რე ბელ ერ თ -ერთ მტკი ცე ბუ ლე ბას, მათ შო რის:

ა) სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 46-ე მუხ ლის სა-
ფუძ ველ ზე გა ცე მულ წე რი ლო ბით გან მარ ტე ბას;

ბ) სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თან მი მო წე რას ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტით - info@rs.ge;
გ) სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს გან ცხა დე ბას, შეტყო ბი ნე ბას, გან მარ ტე ბას, ვი დეო რგოლს და 

სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბას ან / და დო კუ მენტს, რო მე ლიც გან თავ სე ბუ ლია სსიპ -შემოსავლების სამ-
სა ხუ რის ან / და სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ან / და სსიპ სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ-
დებ ლო მაც ნეს ოფი ცი ა ლურ ვებ გ ვერ დ ზე - www.rs.ge, www.mof.gov.ge, www.matsne.gov.ge;

დ) სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბას ან დო კუ მენტს, რომ ლი თაც დას ტურ დე ბა  სა გა და სა ხა დო ორ-
გა ნოს პო ზი ცი ა.

2. წი ნამ დე ბა რე მე თო დუ რი მი თი თე ბა არ გა მო ი ყე ნე ბა, თუ:
ა) გა უქ მ და ან შე იც ვა ლა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის ის ნორ მა, რომ ლის სა ფუძ ველ-

ზე, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა ი ცა შე სა ბა მი სი პო ზი ცი ა;
ბ) გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა მე ურ ნეო ოპე რა ცია არ სე ბი თად გან ს ხ ვავ დე ბა იმ სა მე ურ ნეო 

ოპე რა ცი ის გან, რო მელ ზე დაყ რ დ ნო ბი თაც სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა ი ცა შე სა ბა მი სი 
პო ზი ცი ა.
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ვებგვერდი, 09/11/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
010240080.64.076.016113

  
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის  

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსისზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-9ბრძანება №ნ-9

2022 წლის 7 ნოემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 7 ნოემბერი ქ. თბილისი

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

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

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

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

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

სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის 2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე, 24/07/2018 წ., 010240080.64.076.016052) დამტკიცებულ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებით 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე–4 მუხლის „ა“ და ,,ბ“ 
ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) უმაღლესი განათლება (აუცილებელია იურიდიული/სამართლის ან/და 
ფსიქოლოგიური (მათ შორის, შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის) ან/და ბიზნესის 
ადმინისტრირების მიმართულებით განათლება);

ბ) ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი 
გამოცდილება (სასურველია საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება);“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი        დავით მჭედლიძე დავით მჭედლიძე
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ვებ გ ვერ დი, 17/11/2022
სა რე გის ტ რა ციო კო დი 
350010010.64.076.016114
 

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და  ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და  
აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სისაუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის

ბრძა ნე ბა №ნ-10ბრძა ნე ბა №ნ-10
2022 წლის 15 ნო ემ ბე რი ქ. თბი ლი სი2022 წლის 15 ნო ემ ბე რი ქ. თბი ლი სი

აუდი ტო რე ბის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მი მართ მოკ ვ ლე ვის ჩა ტა რე ბის წე-აუდი ტო რე ბის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მი მართ მოკ ვ ლე ვის ჩა ტა რე ბის წე-
სის გან საზღ ვ რის თა ო ბა ზესის გან საზღ ვ რის თა ო ბა ზე

„ბუღალტრული აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო-
ნის მე-20 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის „ო“ ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, ვბრძა ნებ: ვბრძა ნებ: 

მუხ ლი 1მუხ ლი 1
დამ ტ კიც დეს „აუდიტორების/აუდიტორული ფირ მე ბის მი მართ  მოკ ვ ლე ვის  ჩა ტა რე ბის 

წე სი“  და ნარ თის შე სა ბა მი სად.  
მუხ ლი 2მუხ ლი 2
ეს ბრძა ნე ბა ამოქ მედ დეს 2023 წლის 1 იან ვ რი დან. 

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, 
ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის 
უფ რო სის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი                 და ვით მჭედ ლი ძედა ვით მჭედ ლი ძე

და ნარ თი  და ნარ თი  
აუდი ტო რე ბის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მი მართ მოკ ვ ლე ვის ჩა ტა რე ბის წე სიაუდი ტო რე ბის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მი მართ მოკ ვ ლე ვის ჩა ტა რე ბის წე სი

მუხ ლი 1. რე გუ ლი რე ბის სფე რო მუხ ლი 1. რე გუ ლი რე ბის სფე რო 
ეს წე სი გან საზღ ვ რავს „ბუღალტრული აღ რიცხ ვის,  ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის შე სა ხებ“ სა-

ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის (შემდგომ – კა ნო ნი) ან / და ამ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი 
აქ ტე ბის შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის (შემდგომში „სამსახური“) მი ერ სა კითხის მოკ ვ ლე ვის ჩა ტა რე ბის 
წეს სა და მე თო დო ლო გი ას, სამ სა ხუ რის ინი ცი ა ტი ვით ან / და წარ მოდ გე ნი ლი გან ცხა დე ბის ან / და 
სა ჩივ რის სა ფუძ ველ ზე აუდი ტორ თან /ა უ დი ტო რულ ფირ მას თან მი მარ თე ბით მოკ ვ ლე ვის საქ მის-
წარ მო ე ბის პრო ცე დუ რებს, წარ მო ე ბა ში მო ნა წი ლე პი რებს, მოკ ვ ლე ვა ში მო ნა წი ლე პირ თა უფ ლე-
ბებ სა და მო ვა ლე ო ბებს. 

მუხ ლი 2. ტერ მინ თა გან მარ ტე ბე ბი მუხ ლი 2. ტერ მინ თა გან მარ ტე ბე ბი 
1. ამ წე სის მიზ ნე ბი სათ ვის მას ში გა მო ყე ნე ბულ ტერ მი ნებს აქვს შემ დე გი მნიშ ვ ნე ლო ბა: 
ა) მოკ ვ ლე ვა – სამ სა ხუ რის მი ერ წარ მარ თუ ლი პრო ცე სი აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის 

მი მართ, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა საქ მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე-
ბის შეს რუ ლე ბის შე მოწ მე ბის მიზ ნით და არ მო ი ცავს აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის ხა რის-
ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინგს; 

ბ) მოკ ვ ლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რი – აუდი ტო რი /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მა, აუდი ტო რუ ლი ფირ მის 
გა რი გე ბის პარ ტ ნი ო რი ან / და ნე ბის მი ე რი ფი ზი კუ რი ან იური დი უ ლი პი რი ან / და ად მი ნის ტ რა ცი-
უ ლი ორ გა ნო, რომ ლის კა ნო ნი ერ ინ ტე რეს ზე პირ და პირ და უშუ ა ლო გავ ლე ნას ახ დენს აუდი ტის 
სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად გა ცე მუ ლი/ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი; 

გ) შეტყო ბი ნე ბა – სა ჯა რო წყა რო ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით მო პო ვე ბუ ლი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი ფი-
ზი კუ რი /ი უ რი დი უ ლი პი რის მი ერ წარ დ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ა/ დო კუ მენ ტა ცი ა,   რო მე ლიც შე საძ-
ლოა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის სა ფუძ ვ ლად. 

2. გარ და ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი სა, ამ წე სის მიზ ნე ბი სათ ვის მას ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ-
მი ნე ბი გა ნი მარ ტე ბა სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. 
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მუხ ლი 3. მოკ ვ ლე ვის პრინ ცი პე ბი, მი ზა ნი და ამო ცა ნე ბიმუხ ლი 3. მოკ ვ ლე ვის პრინ ცი პე ბი, მი ზა ნი და ამო ცა ნე ბი
1. სამ სა ხუ რის მი ერ მოკ ვ ლე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი-

ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი, რო მე ლიც აუდი ტორ ს /ა უ დი ტო რულ ფირ მას სან ქ ცი ას აკის რებს, 
ძა ლა ში შეს ვ ლი სა და იმ სუ ბი ექ ტის ინ ფორ მი რე ბის შემ დეგ, რო მელ საც სან ქ ცია და ე კის რა, 
და უ ყოვ ნებ ლივ, არა ნაკ ლებ 5 წლის ვა დით ქვეყ ნ დე ბა სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე, მხა რე ე ბის 
მი ერ ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის (ასეთის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე-
ვა ში) მი თი თე ბით.               

2. მოკ ვ ლე ვის პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც და ცუ ლია „პერსონალურ 
მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით, გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ კა ნონ მ დებ ლო-
ბით და კის რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად და მი სი გა ცე მა ხორ ცი ელ დე ბა შე-
სა ბა მი სი წე სით. 

3.  მოკ ვ ლე ვის მი ზა ნია შე მოწ მ დეს მოკ ვ ლე ვას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი პი რის საქ მი ა ნო ბა,  
თუ რამ დე ნად არის აუდი ტის სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბი 
შეს რუ ლე ბუ ლი. 

4. მოკ ვ ლე ვა შე იძ ლე ბა ემ სა ხუ რე ბო დეს ერ თი ან რამ დე ნი მე ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბას, მათ 
შო რის: 

ა) აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის საქ მი ა ნო ბის შე სა ბა მი სო ბის დად გე ნას აუდი ტის 
სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და მის გან გა მომ დი ნა რე სა მარ თ ლებ რი ვი აქ-
ტე ბით  გათ ვა ლის წი ნე ბულ მოთხოვ ნებ თან; 

ბ) სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის თა ვი დან აცი ლე ბა სა და გა მოვ ლე ნას; 
გ) კა ნო ნით და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სხვა სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბით ზე დამ-

ხედ ვე ლო ბის სფე როს თ ვის მი კუთ ვ ნე ბულ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას, მათ შო რის, ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე-
ლე ბის გა რე შე აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის მი ერ გა წე უ ლი აუდი ტო რუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბას სამ სა ხუ რის მი ერ სა მოქ მე დოდ შე მო ღე ბულ სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ თან / პ რო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბის ეთი კის კო დექ ს თან. 

5. მოკ ვ ლე ვა შე საძ ლე ბე ლია მი მარ თუ ლი იყოს ერ თი ან რამ დე ნი მე აუდი ტო რის /ა უ დი-
ტო რუ ლი ფირ მის მი მართ. იგი შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ხა რის ხის კონ ტ რო ლის 
სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის ფარ გ ლებ ში, აუდი ტორ თან /ა უ დი ტო რულ ფირ მას თან მი მარ თე ბა-
ში ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის დად გე ნის მიზ ნე ბის თ ვის. 

მუხ ლი 4. მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის სა ფუძ ვ ლე ბი მუხ ლი 4. მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის სა ფუძ ვ ლე ბი 
1. სამ სა ხურს, სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით, შე უძ ლია და იწყოს მოკ ვ ლე ვა აუდი ტო რის /ა უ-

დი ტო რუ ლი ფირ მის მი მართ, რის კ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე. ასე ვე, მოკ ვ-
ლე ვის დაწყე ბის სა ფუძ ვე ლი შე საძ ლე ბე ლია იყოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის გან ცხა დე ბა ან / 
და სა ჩი ვა რი. სამ სა ხუ რის ან / და და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის ინი ცი ა ტი ვა  მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის 
თა ო ბა ზე უნ და ეფუძ ნე ბო დეს გო ნივ რულ ეჭვს იმის შე სა ხებ, რომ დარ ღ ვე უ ლია კა ნონ მ დებ-
ლო ბის შე სა ბა მი სი მოთხოვ ნა. 

2. სამ სა ხუ რი უფ ლე ბა მო სი ლია მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბამ დე ან / და მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის შემ-
დ გომ გა ნა ხორ ცი ე ლოს კო მუ ნი კა ცია აუდი ტორ თან /ა უ დი ტო რულ ფირ მას თან / გა რი გე ბის 
პარ ტ ნი ორ თან, ასე ვე, ნე ბის მი ერ ფი ზი კურ /ი უ რი დი ულ პირ თან, ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა-
ნოს თან ან / და იმ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას თან, ვი სი წევ რიც არის შე საძ ლო დარ ღ ვე ვას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პი რი. 

მუხ ლი 5. მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბამუხ ლი 5. მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა
1. სამ სა ხუ რი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით, მოკ ვ ლე ვა და იწყოს რის კ ზე 

დამ ყა რე ბუ ლი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე აღ მო ჩე ნი ლი გა რე მო ე ბის (მათ შო რის, „ხარისხის 
კონ ტ რო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სის შე სა ხებ“ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ-
რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის 2017 წლის 
12 ივ ლი სის №ნ-9 ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი და ნარ თი №3-ის და №4-ის სა ფუძ ველ ზე წარ-
მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის ან / და ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის ფარ გ ლებ-
ში წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის და მუ შა ვე ბის სა ფუძ ველ ზე) ან / და მა ღა-
ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის არ სე ბო ბი სას. 

2. სამ სა ხუ რი გან ცხა დე ბას / სა ჩი ვარს გა ნი ხი ლავს და მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის / მოკ ვ ლე ვის 
დაწყე ბა ზე უარის თქმის თა ო ბა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს 1 თვის ვა და ში. სამ სა ხურს უფ-
ლე ბა აქვს, გან მ ცხა დე ბელ ს / მომ ჩი ვანს მოს თხო ვოს და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის, დო კუ მენ ტა-
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ცი ის ან / და მტკი ცე ბუ ლე ბის წარ დ გე ნა და გა ნუ საზღ ვ როს მი სი წარ დ გე ნის გო ნივ რუ ლი ვა და, 
რაც ამ პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დის შე ჩე რე ბის სა ფუძ ვე ლი ა. თუ მოთხოვ ნი ლი და-
მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ა, დო კუ მენ ტა ცია ან / და მტკი ცე ბუ ლე ბა გან საზღ ვ რულ ვა და ში არ არის 
წარ დ გე ნი ლი, სამ სა ხუ რი უარს ამ ბობს მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბა ზე. 

3. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გან მ ცხა დე ბელ ს / სა ჩივ რის ავ ტორს ეგ ზავ ნე ბა  გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბი დან 2 სა მუ შაო დღის ვა და ში, ხო ლო სამ სა ხუ რი ვალ დე ბუ ლია მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის 
შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი დან  არა უგ ვი ა ნეს 20 სა მუ შაო დღის ვა და ში და იწყოს მოკ-
ვ ლე ვის პრო ცე დუ რე ბი. 

4. სამ სა ხუ რი არ იწყებს მოკ ვ ლე ვას, თუ შეტყო ბი ნე ბა არ  შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას გან მ ცხა-
დებ ლის ვი ნა ო ბის შე სა ხებ.  სამ სა ხუ რი, საქ მის მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, უფ ლე ბა-
მო სი ლია შე ა ჩე როს / გა და ა ვა დოს მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის პრო ცე სი. 

5. სამ სა ხუ რი უარს ამ ბობს მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბა ზე, თუ იმა ვე სა კითხ ზე, მოკ ვ ლე ვის შე-
დე გად სამ სა ხურს მი ღე ბუ ლი აქვს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა  და არ არ სე ბობს ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლი 
გა რე მო ე ბა. 

მუხ ლი 6. მოკ ვ ლე ვა ში მო ნა წი ლე პირ თა უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლე ო ბე ბიმუხ ლი 6. მოკ ვ ლე ვა ში მო ნა წი ლე პირ თა უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლე ო ბე ბი
1. მოკ ვ ლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რებს  უფ ლე ბა აქვთ ჰყავ დეთ წარ მო მად გე ნე ლი. 
2. მოკ ვ ლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რი ვალ დე ბუ ლია მი ა წო დოს სამ სა ხურს მოკ ვ ლე ვის პრო ცე-

სის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სრუ ლი და უტყუ ა რი ინ ფორ მა ცია ან / და მის ხელთ არ სე ბუ ლი შე სა-
ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბი ან / და სხვა რა ი მე მტკი ცე ბუ ლე ბა, სამ სა ხუ რის მი ერ დად გე ნილ ვა და ში. 

3. მოკ ვ ლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რებს უფ ლე ბა აქვთ გა ეც ნონ საქ მის მა სა ლებს სა ქარ თ ვე ლოს 
ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 99-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სით. 

4. სამ სა ხუ რი ან მოკ ვ ლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რი უფ ლე ბა მო სი ლია სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
მოკ ვ ლე ვა ში ჩარ თ ვის მიზ ნით მო იწ ვი ოს სპე ცი ა ლის ტი ან / და დარ გის ექ ს პერ ტი. 

5. პი რი, რომ ლის მი მარ თაც მიმ დი ნა რე ობს მოკ ვ ლე ვა, უფ ლე ბა აქვს და სა ბუ თე ბუ ლი 
მოთხოვ ნით მი მარ თოს სამ სა ხურს და აცი ლე ბა მის ცეს სამ სა ხუ რის იმ თა ნამ შ რო მელს, რო-
მე ლიც ჩარ თუ ლია მოკ ვ ლე ვის პრო ცეს ში და პი რა დად, პირ და პირ ან არა პირ და პირ და ინ ტე-
რე სე ბუ ლია საქ მის შე დე გით, ან თუ არის სხვა ისე თი გა რე მო ე ბა, რო მე ლიც ეჭვს იწ ვევს მის 
მი უ კერ ძო ებ ლო ბა ში. 

6. მოკ ვ ლე ვის პრო ცეს ში არ შე იძ ლე ბა მო ნა წი ლე ობ დეს სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რო მე ლი, თუ 
იგი: 

ა) და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ა; 
ბ) საქ მე ში მო ნა წი ლე და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ან მი სი წარ მო მად გენ ლის ნა თე სა ვი ა; 
გ) შრო მით ურ თი ერ თო ბა შია საქ მე ში მო ნა წი ლე და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს თან; 
დ) საქ მე ში მო ნა წი ლე და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ან მი სი წარ მო მად გენ ლის ოჯა ხის წევ-

რი ა; 
ე) არ სე ბობს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სხვა სა ფუძ ვ ლე ბი. 
7. მოკ ვ ლე ვის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ჯგუ ფის წევ რი ვალ დე ბუ ლია აც ნო ბოს სამ სა ხურს 

აცი ლე ბის სა ფუძ ვ ლე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ და მო ითხო ვოს თვი თა ცი ლე ბა. 
8. აცი ლე ბის / თ ვი თა ცი ლე ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბას გა ნი ხი ლავს და გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 

იღებს სამ სა ხუ რი. აცი ლე ბის / თ ვი თა ცი ლე ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 5 სა მუ შაო დღის ვა და ში გა ნი საზღ ვ რე ბა მოკ ვ ლე-
ვის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ჯგუ ფის ახა ლი წევ რი. 

მუხ ლი 7. მოკ ვ ლე ვის ზო გა დი წე სი და ხან გ რ ძ ლი ვო ბა მუხ ლი 7. მოკ ვ ლე ვის ზო გა დი წე სი და ხან გ რ ძ ლი ვო ბა 
1. მოკ ვ ლე ვის ფარ გ ლებს, თე მა ტი კას  და მოკ ვ ლე ვა ში ჩარ თუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის ვი ნა-

ო ბას ად გენს სამ სა ხუ რი, მო საკ ვ ლე ვი სა კითხის სირ თუ ლის, მნიშ ვ ნე ლო ბის, მას ში ჩარ თუ ლი 
პი რე ბის რა ო დე ნო ბის, პრე ცე დენ ტუ ლო ბი სა და მოკ ვ ლე ვის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი აუდი ტო-
რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის მი ერ გა წე უ ლი სა მუ შა ო ე ბის  და სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
მოკ ვ ლე ვა ხორ ცი ელ დე ბა არა ნაკ ლებ 2 პი რის გან შემ დ გა რი სა მუ შაო ჯგუ ფის მეშ ვე ო ბით, რო-
მელ თა გან ერ თ -ერ თი შე იძ ლე ბა იყოს მოწ ვე უ ლი სპე ცი ა ლის ტიც /ექ ს პერ ტიც. 

2. მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის თა ო ბა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ სამ სა ხუ რი იწყებს 
მოკ ვ ლე ვას და არა უგ ვი ა ნეს 3 თვი სა იღებს შე სა ბა მის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. 

3. მოკ ვ ლე ვა, მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და სირ თუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სამ სა ხუ რის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბით, შე იძ ლე ბა გაგ რ ძელ დეს 6 თვემ დე. 

4. სამ სა ხუ რი გან მ ცხა დე ბელ ს / მომ ჩი ვანს შე სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ვა დის 
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ამო წურ ვამ დე არა უგ ვი ა ნეს 10 სა მუ შაო დღი სა აც ნო ბებს მოკ ვ ლე ვის ვა დის გაგ რ ძე ლე ბის თა-
ო ბა ზე. 

5. აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის მი ერ დო კუ მენ ტა ცი ის /ინ ფორ მა ცი ის სამ სა ხუ რის 
მი ერ გან საზღ ვ რულ ვა და ში წა რუდ გენ ლო ბა იწ ვევს ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დის 
დი ნე ბის შე ჩე რე ბას. 

მუხ ლი 8. მოკ ვ ლე ვის მე ქა ნიზ მე ბი მუხ ლი 8. მოკ ვ ლე ვის მე ქა ნიზ მე ბი 
სამ სა ხუ რის მი ერ, აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის მი მართ, მოკ ვ ლე ვის პრო ცე სის 

წარ მო ე ბა შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს ერ თ დ რო უ ლად ან / და ცალ - ცალ კე შემ დე გი მე ქა ნიზ მე ბის გა-
მო ყე ნე ბას: 

ა) ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის / ს ხ ვა რა ი მე მტკი ცე ბუ ლე ბის მო პო ვე ბას (მათ შო რის, 
სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვ დომ წყა რო ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით) პი რის გან /ა უ დი ტო რის გან /ა უ დი ტო რუ-
ლი ფირ მის გან; 

ბ) შეხ ვედ რას პირ თან /ა უ დი ტორ თან /ა უ დი ტო რულ ფირ მას თან გა რე მო ე ბა თა და სად გე-
ნად სა ჭი რო ახ ს ნა- გან მარ ტე ბე ბის მი ღე ბის მიზ ნით; 

გ) ად გილ ზე შე მოწ მე ბას, ამ წე სის მე-11 მუხ ლით დად გე ნილ ფარ გ ლებ ში; 
დ) მტკი ცე ბუ ლე ბა თა შეგ რო ვე ბის, გა მოკ ვ ლე ვი სა და შე ფა სე ბის სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ-

დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სხვა ზო მებს. 

მუხ ლი 9. სამ სა ხუ რის მი ერ ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის / ს ხ ვა მტკი ცე ბუ ლე ბის  მო პო ვე ბა მუხ ლი 9. სამ სა ხუ რის მი ერ ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის / ს ხ ვა მტკი ცე ბუ ლე ბის  მო პო ვე ბა 
1. საქ მის გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე მოკ ვ ლე ვის ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე სამ სა ხუ რი უფ-

ლე ბა მო სი ლია სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის  მოთხოვ ნა თა დაც ვით გა მო-
ითხო ვოს ინ ფორ მა ცი ა/ დო კუ მენ ტა ცი ა. 

2. სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სილ მა წარ მო მად გენ ლებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ მოკ ვ ლე ვის 
პრო ცეს ში მი ღე ბუ ლი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის დაც ვა. 

3. ინ ფორ მა ცი ის ან / და შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბის ან / და სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბის მი უ წო-
დებ ლო ბად ით ვ ლე ბა სამ სა ხუ რის მი ერ დად გე ნილ ვა და ში მა თი არას რუ ლად მი წო დე ბა, ან / 
და მი ზან მი მარ თუ ლად არას წო რი ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის ან / და სხვა  მტკი ცე ბუ ლე-
ბის  მი წო დე ბა; 

4. ინ ფორ მა ცი ის ან / და შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბის ან / და სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბის მი უ წო-
დებ ლო ბად არ ით ვ ლე ბა და სა ბუ თე ბუ ლი პა სუ ხი მა თი  არ ქო ნის შე სა ხებ. 

5. სამ სა ხუ რის მი ერ დად გე ნილ ვა და ში ინ ფორ მა ცი ის ან / და შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბის 
ან / და სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბის მი უ წო დებ ლო ბა გა მო იწ ვევს  პა სუ ხის მ გებ ლო ბას კა ნო ნის 23-ე 
და 24-ე მუხ ლე ბით დად გე ნი ლი წე სით. 

6. პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბა არ ათა ვი სუფ ლებს პირს ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი-
ის / ს ხ ვა მტკი ცე ბუ ლე ბის წარ დ გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან. 

მუხ ლი 10. შეხ ვედ რა სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თანმუხ ლი 10. შეხ ვედ რა სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან
1. იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ, მოკ ვ ლე ვის ქმე დი თი ჩა ტა რე ბა მო ითხოვს სამ სა ხუ რის წარ მო-

მად გენ ლე ბის უშუ ა ლო ჩარ თუ ლო ბას მოკ ვ ლე ვის პრო ცეს ში ან / და პირ თან /ა უ დი ტორ თან /
ა უ დი ტო რულ ფირ მას თან კო მუ ნი კა ცი ას, ტარ დე ბა შეხ ვედ რა სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სილ 
წარ მო მად გენ ლებ თან / მოკ ვ ლე ვის სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რ (ებ ) თან (მათ შო რის, სამ სა ხუ რის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბით, ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით). 

2. სამ სა ხუ რი მოკ ვ ლე ვას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი პი რის მხრი დან ახ ს ნა- გან მარ ტე ბე ბის მი-
ღე ბის მიზ ნით ატა რებს შეხ ვედ რას / ს ხ დო მას. მხა რეს ეგ ზავ ნე ბა შეტყო ბი ნე ბა შეხ ვედ რის / ს ხ-
დო მის ჩა ტა რე ბის თა ო ბა ზე, დრო ის, ად გი ლი სა  და დღის წეს რი გის მი თი თე ბით. 

3. შეხ ვედ რის/ სხდო მის ოქ მ ში უნ და აისა ხოს შემ დე გი მო ნა ცე მე ბი: 
ა) შეხ ვედ რის / ს ხ დო მის ჩა ტა რე ბის ად გი ლი და დრო; 
ბ) დამ ს წ რე პირ თა ვი ნა ო ბა; 
გ) გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბი; 
დ) ახ ს ნა- გან მარ ტე ბა თა ში ნა არ სი.   
4. შეხ ვედ რის / ს ხ დო მის ოქმს ხელს აწე რენ დამ ს წ რე სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი, აგ რეთ-

ვე აუდი ტო რი /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გენ ლე ბი. ხელ მო წე რა ზე 
უარის თქმის შემ თხ ვე ვა ში ოქ მ ში კეთ დე ბა შე სა ბა მი სი ჩა ნა წე რი. 



68

მუხ ლი 11. ად გილ ზე შე მოწ მე ბა მუხ ლი 11. ად გილ ზე შე მოწ მე ბა 
1. მოკ ვ ლე ვის მიზ ნე ბი სათ ვის სამ სა ხურს უფ ლე ბა აქვს, მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბის შე სა ხებ 

აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის ინ ფორ მი რე ბის შემ დ გომ, ამ უკა ნას კ ნე ლის თან ხ მო ბით 
და მას თან შე თან ხ მე ბულ დროს, ად გილ ზე შე ა მოწ მოს შე სა ბა მი სი აუდი ტო რი /ა უ დი ტო რუ-
ლი ფირ მა. 

2. სამ სა ხურს უფ ლე ბა აქვს, აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის ად გილ ზე შე მოწ მე ბის 
მიზ ნით სა სა მარ თ ლოს წა რუდ გი ნოს შე სა ბა მი სი მო ტი ვი რე ბუ ლი შუ ამ დ გომ ლო ბა, თუ: 

ა) ამ წე სის მე-9 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში  მოკ ვ ლე ვის თ ვის სა ჭი რო ინ-
ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის / ს ხ ვა მტკი ცე ბუ ლე ბის მი ღე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა; 

ბ) არ სე ბობს საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის / ს ხ ვა მტკი ცე ბუ-
ლე ბის და მალ ვის ან / და გა ნად გუ რე ბის სა შიშ რო ე ბა; 

გ) აუდი ტო რი /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მა არ ას რუ ლებს ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის / ს ხ ვა 
მტკი ცე ბუ ლე ბის წარ დ გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბას. 

3. აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის ად გილ ზე შე მოწ მე ბა მო ი ცავს: 
ა) სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში, აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ-

ლი  ფირ მის საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის გაც ნო ბას, მა-
თი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბი სა და შე ნახ ვის წე სის მი უ ხე და ვად; 

ბ) ამ პუნ ქ ტის „ა“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ის /ინ ფორ მა ცი ის ას-
ლე ბის გა და ღე ბას; 

გ) ად გილ ზე ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის მი ღე ბას. 
4. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, ად გილ ზე შე მოწ მე ბის 

დროს სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი მოკ ვ ლე ვას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ პირს წა რუდ გე-
ნენ მო სა მარ თ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. ად გილ ზე შე მოწ მე ბის დას რუ ლე ბის შემ დ გომ დგე ბა 
ოქ მი, რო მელ საც ხელს აწე რენ დამ ს წ რე სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი, აგ რეთ ვე აუდი ტო რი /
ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის  უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გენ ლე ბი. ხელ მო წე რა ზე უარის თქმის 
შემ თხ ვე ვა ში ოქ მ ში კეთ დე ბა შე სა ბა მი სი ჩა ნა წე რი. 

მუხ ლი 12 . სამ სა ხუ რის სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და მი სი გა სა ჩივ რე ბის წე სიმუხ ლი 12 . სამ სა ხუ რის სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და მი სი გა სა ჩივ რე ბის წე სი
1. მოკ ვ ლე ვის შე დე გად წარ დ გე ნი ლი დო კუ მენ ტა ცი ის /ინ ფორ მა ცი ის / ს ხ ვა მტკი ცე ბუ ლე-

ბის სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლე ნი ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში, სამ სა ხუ რი უფ ლე ბა მო-
სი ლია მი ი ღოს სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა აუდი ტო რის თ ვის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის თ ვის 
კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის თა ო ბა ზე. 

2. მოკ ვ ლე ვის პრო ცეს ში სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი და ნა შა უ ლის ნიშ ნე ბის აღ მო ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში, სამ სა ხუ რი ატყო ბი ნებს უფ ლე ბა მო-
სილ ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნოს. ამ პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში მოკ ვ ლე ვის 
პრო ცე სის გაგ რ ძე ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში ჩერ დე ბა საქ მის წარ მო ე ბა. საქ მის წარ-
მო ე ბა გა ნახ ლ დე ბა იმ გა რე მო ე ბა თა აცი ლე ბის შემ დეგ, რომ ლებ მაც გა მო იწ ვია წარ მო ე ბის შე-
ჩე რე ბა. წარ მო ე ბის გა ნახ ლე ბის შემ დეგ საქ მის გან ხილ ვა ხდე ბა სა ერ თო წე სით. 

3. აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის მოკ ვ ლე ვის შე დე გე ბის შე სა ხებ სამ სა ხუ რის უფ-
რო სის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია 1 თვის ვა და ში გა სა ჩივ რ დეს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ-
რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის საბ ჭო ში და სა სა მარ თ ლო ში.
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხ	ვა:	

ვართ რე გის ტ რი რე ბუ ლი შპს და ხში რად გვი წევს სა ქონ ლის გა და სა ზი დად, ერ თ
ჯე რა დად, და ვი ქი რა ვოთ სხვა დას ხ ვა ფი ზი კუ რი პი რე ბი, თა ვი სი სა კუ თა რი ტრან
ს პორ ტით, ანუ  მომ სა ხუ რე ბას გვი წე ვენ არა რე გის ტ რი რე ბუ ლი პი რე ბი. ეკუთ ვ ნის 
თუ არა ამ პი რებს სა პენ სიო მო საკ რე ბე ლი და აქვს თუ არა მომ სა ხუ რე თა ასაკს 
მნიშ ვ ნე ლო ბა?

პა	სუ	ხი:

დი ახ, ეკუთ ვ ნის, თუ პი რი გა წევ რე ბუ ლია ან ვალ დე ბუ ლია (ასაკიდან გა მომ დი ნა რე), 
იყოს გა წევ რე ბუ ლი სა პენ სიო სქე მა ში, გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც არ არ სე ბობს 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის და კა ვე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა სსკ-ის 154-ე მუხ ლის 1 ნა წი ლის 
„დ“ ქვე პუნ ქ ტის მი ხედ ვით (ფიზიკური პი რი რე გის ტ რი რე ბუ ლია ინ დ . მე წარ მედ, დღგ-ის 
გა დამ ხ დე ლია და ა.შ.).

კითხ	ვა:	

შპსს დამ ფუძ ნე ბე ლი, რო მე ლიც ასე ვე არის დი რექ ტო რი, იღებს უპ რო ცენ ტო 
სესხს. აღე ბუ ლი თან ხის მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რის გარ და რა ვალ დე ბუ
ლე ბე ბი წარ მო ექ მ ნე ბა შპსს? ასე ვე, სეს ხის რა პრო ცენ ტი უნ და მი ვუ ყე ნო, რომ 
რო გორც უპ რო ცენ ტო სარ გე ბელ ზე სა შე მო სავ ლო და უ კავ დეს?

პა	სუ	ხი:

ვი ნა ი დან სა წარ მოს დი რექ ტო რი ით ვ ლე ბა და ქი რა ვე ბულ პი რად, მის მი ერ სა წარ მო-
დან სეს ხის უსას ყიდ ლოდ მი ღე ბა ით ვ ლე ბა და ქი რა ვე ბით მუ შა ო ბის შე დე გად მი ღე ბულ 
სარ გებ ლად და ჩა ირ თ ვე ბა მის ხელ ფას ში, რო მე ლიც იბეგ რე ბა 20 %-იანი გა ნაკ ვე თით. 
შე სა ბა მი სად თუ დი რექ ტორ ზე სეს ხის გა ი ცა უპ რო ცენ ტოდ, სარ გებ ლის ოდე ნო ბად ჩა ით-
ვ ლე ბა წლი უ რი 20 %-დან გა მომ დი ნა რე თან ხა (იხ. სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 
2011 წლის 28 იან ვ რის №34 ბრძა ნე ბის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი). თუმ ცა თუ, მა გა ლი თის თ-
ვის, სეს ხი გა ი ცე მა თა ნამ შ რო მელ ზე 13%-ში სხვა ო ბის თან ხა ანუ სეს ხის ძი რის 7%-ის 
შე სა ბა მი სი თან ხა (20%-13%) ჩა ით ვ ლე ბა წლის გან მავ ლო ბა ში ჯა მუ რად და სა ბეგრ 
ხელ ფა სად (თვის ხელ ფა სის ოდე ნო ბა იქ ნე ბა ამ თან ხის 1/12). ამას თან, თუ აღ ნიშ ნუ-
ლი სარ გებ ლის თან ხა (უსასყიდლო პრო ცენ ტი ან ჩვე ნი მა გა ლი თის მი ხედ ვით 7%-ის 
შე სა ბა მი სი თან ხა) და ი ბეგ რა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით იგი მო გე ბის გა და სა ხა დით 
აღარ და ი ბეგ რე ბა.

თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლის მი უ ხე და ვად, სეს ხის „ძირის“ გა ცე მა ფი ზი კურ პირ ზე ასე ვე წარ-
მო ად გენს მო გე ბის გა და სა ხა დით და მო უ კი დებ ლად და სა ბეგრ ოპე რა ცი ას და, აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, სეს ხის ძი რი თა დი თან ხა სეს ხის გა ცე მის მო მენ ტ ში მა ინც და ი ბეგ რე ბა 
მო გე ბის გა და სა ხა დით, ხო ლო ამ სეს ხის დაბ რუ ნე ბი სას მოხ დე ბა გა დახ დი ლი მო გე ბის 
გა და სა ხა დის ჩათ ვ ლა (დაბრუნებული სეს ხის ძი რის თან ხის პრო პორ ცი უ ლად).



70

კითხ	ვა:	

ქო ნე ბის გა და სა ხა დის მიზ ნე ბი სათ ვის გვა ინ ტე რე სებს, ერ თობ ლივ შე მო სა ვალ ში 
თუ ით ვ ლე ბა იპო თე კუ რი სეს ხი და სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი და
რიცხუ ლი ხელ ფა სი (20% სა შე მო სავ ლო უკ ვე და კა ვე ბუ ლი ა)? ასე ვე, გვა ინ ტე რე
სებს თუ იბეგ რე ბა ბი ნა, რო მე ლიც იპო თე კი თაა დატ ვირ თუ ლი?

პა	სუ	ხი:

თუ სა უ ბა რია აღე ბულ სეს ხ ზე, სეს ხი შე მო სავ ლად არ ით ვ ლე ბა. შე მო სავ ლად ჩა ით ვ ლე ბა 
ნე ბის მი ე რი ხელ ფა სი (დაკავებული 20 %-ის ჩათ ვ ლით) ან სხვა შე მო სა ვა ლი სა გა და-
სა ხა დო კო დექ სის 202-ე მუხ ლის მე-6 ნა წი ლით დად გე ნი ლი წე სით.

ბი ნის იპო თე კით დატ ვირ თ ვი სას მე სა კუთ რე არ იც ვ ლე ბა. ამ დე ნად, თუ ბი ნის მე სა კუთ რეს 
წარ მო ე შო ბა ქო ნე ბის გა და სა ხა დის სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა, იპო თე კით დატ ვირ-
თუ ლი ბი ნაც მო ექ ცე ვა და ბეგ ვ რა ში.

კითხ	ვა:	

2021 წელს დამ კ ვეთ მა ორ ჯერ ჩაგ ვი რიცხა ავან სი. შე სა ბა მის პე რი ო დებ ში გა
დაგ ზავ ნი ლი გვაქვს ავან სის ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა და გა დახ დი ლია დღგ. სა წარ მოს 
კი დევ დარ ჩა ჩა სა რიცხი თან ხა, მაგ რამ არ გვი რიცხავს, რის გა მოც სა სა მარ თ ლო 
და ვა გვაქვს ამ დამ კ ვეთ თან. შეგ ვიძ ლია თუ არა ავან სად ჩა რიცხუ ლი თან ხა 2021 
წლის ბო ლოს თ ვის ავი ღოთ შე მო სა ვალ ში მო გე ბა ზა რა ლის გა მო საყ ვა ნად, მხო
ლოდ მი ღე ბა ჩა ბა რე ბა რომ გა ვა კე თოთ და და ნარ ჩენ თან ხა საც რომ ჩა რიცხავს 
მა შინ გა მო ვუ წე როთ მთლი ან თან ხა ზე დღგს სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა? 

პა	სუ	ხი:

სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა უნ და გა მო ი წე როს მყიდ ვე ლის მოთხოვ ნი სას, თუ 
სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა დას რუ ლე ბუ ლია (იმის მი უ ხე და ვად, მყიდ ვე ლის 
მი ერ შე სა ბა მი სი თან ხა გა დახ დი ლია თუ არა), ან ავან სის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, თუ არ ხდე ბა არც მი წო დე ბის და არც ავან სის ან გა რიშ - ფაქ ტუ რის 
მოთხოვ ნა, იგი, შე იძ ლე ბა, სა ერ თოდ არ იქ ნეს გა მო წე რი ლი. 

რაც შე ე ხე ბა და ბეგ ვ რას, დეკ ლა რა ცი ა ში და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის აღი ა რე ბა უნ და მოხ დეს 
იმ კა ლენ და რულ თვე ში, რო ცა დას რულ და მი წო დე ბა (იმის მი უ ხე და ვად, ან გა რიშ - ფაქ-
ტუ რა გა მო წე რი ლია თუ არა) ან ავან სის მი ღე ბის მო მენ ტ ში, თუ თან ხის მი ღე ბა წინ უს-
წ რებს მი წო დე ბას. მი ღე ბუ ლი ავან სის და ბეგ ვ რა ხდე ბა მხო ლოდ მა შინ, თუ ცნო ბი ლია 
სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის და სა ხე ლე ბა, რა ო დე ნო ბა, ღი რე ბუ ლე ბა და ამავ დ რო უ ლად 
სა ქო ნე ლი/ მომ სა ხუ რე ბა 18%-ით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ა ა.

კითხ	ვა: 

იმ პორტს ახორ ცი ე ლებს რე გის ტ რი რე ბუ ლი მცი რე მე წარ მე, შე მო აქვს სა რე ა
ლი ზა ციო პრო დუქ ტი 300 ლა რამ დე ღი რე ბუ ლე ბის. მცი რეს სტა ტუ სის გა მო 300 
ლა რამ დე პრო დუქ ტის იმ პორ ტი რე ბი სას თუ მო უ წევს გან ბა ჟე ბა?
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პა	სუ	ხი:

თუ სა უბ რობთ სა ფოს ტო გზავ ნი ლის იმ პორ ტი სას დღგ-ის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა ზე, სა გა-
და სა ხა დო კო დექ სის 199-ე მუხ ლის დ.ვ) ქვე პუნ ქ ტის სა ფუძ ველ ზე იმ პორ ტის გა და სა-
ხა დის გან (და ასე ვე დღგ-ის გან) გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ა: 

„დ.ვ) სა ფოს ტო გზავ ნი ლის შემ თხ ვე ვა ში სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ეროვ ნუ ლი 
სა სა ქონ ლო ნო მენ კ ლა ტუ რის 28-ე–97-ე ჯგუ ფე ბის შე სა ბა მი სი 300 ლა რამ დე ღი რე-
ბუ ლე ბის, 30 კგ-მდე სა ერ თო წო ნის სა ქონ ლის (საგარეო-ეკონომიკური საქ მი ა ნო ბის 
ეროვ ნუ ლი სა სა ქონ ლო ნო მენ კ ლა ტუ რის 3824 90 980 01 კო დით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
სა ქონ ლის გარ და) იმ პორ ტი, რო მე ლიც ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი 
არ არის,“

აქე დან გა მომ დი ნა რე, თუ თქვენ მი ერ ხდე ბა ამ სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცია ან სხვაგ ვა რად 
გა მო ყე ნე ბა ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში, თქვენ ზე აღ ნიშ ნუ ლი ე.წ. „300-ლარიანი შე-
ღა ვა თი“ არ ვრცელ დე ბა.

კითხ	ვა:	

სა წარ მოს ჰყავს სა მი მე წი ლე. ერ თი წლის წინ მოხ და კა პი ტა ლის გაზ რ და ფუ ლა დი 
სახ ს რე ბის შე ტა ნით. ეხ ლა მე წი ლებს უნ დათ გა ა კე თონ კა პი ტა ლი დან გარ კ ვე უ ლი 
თან ხის გა ტა ნა და გვა ინ ტე რე სებს და ბეგ ვ რის კუთხით, რა ი მე წი ნა პი რო ბა ხომ 
არ არ სე ბობს ან შეზღუდ ვა? ასე ვე, სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში არაა და ფიქ სი რე ბუ ლი  კა
პი ტა ლის გაზ რ და, რაც მოხ და ერ თი წლის წინ და ეხ ლა აუცი ლე ბე ლია გა ტა ნა 
და ვა ფიქ სი როთ რე ეს ტ რ ში?

პა	სუ	ხი:

თქვე ნი კითხ ვი დან არ ჩანს, სა ი დან დგინ დე ბა, რომ შე ნა ტა ნის და ნიშ ნუ ლე ბა იყო კა პი ტა-
ლის გაზ რ და და არა სეს ხი. ზო გა დად, იმა ვე ოდე ნო ბის თან ხის ფუ ლა დი სა ხით გა ტა ნა, 
რაც შე ტა ნი ლი იქ ნა შპს-ში, გა და სა ხა დე ბით არ იბეგ რე ბა, მაგ რამ თუ ოპე რა ცია გა ფორ-
მე ბუ ლი იყო, რო გორც სეს ხი და დამ ფუძ ნებ ლებ ზე გა დახ დი ლი პრო ცენ ტი, შე მო სავ ლე-
ბის სამ სა ხუ რის ახა ლი მიდ გო მით (რომელსაც შე საძ ლოა არ ვე თან ხ მე ბო დეთ, მაგ რამ 
ასე თი მიდ გო მა  ნამ დ ვი ლად არ სე ბო ბოს), შე საძ ლე ბე ლია სეს ხის პრო ცენ ტი და მა ტე ბით 
15%-ით და ი ბეგ როს (თუ ოპე რა ცია სეს ხად იყო გა ფორ მე ბუ ლი და შე მო სავ ლე ბის სამ-
სა ხურ მა გა და აკ ვა ლი ფი ცი რა დი ვი დენ დად). აქე დან გა მომ დი ნა რე, და სა ზუს ტე ბე ლი ა, 
რამ დე ნად ხდე ბა თქვე ნი მხრი დან კა პი ტა ლის გაზ რ დის და დას ტუ რე ბა, გაქვთ თუ არა 
სა თა ნა დო დო კუ მენ ტა ცია (კრების ოქ მი და ა.შ.). ამას თან, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
ბო ლო პე რი ოდ ში გა მო ცე მუ ლი მე თო დუ რი მი თი თე ბის მი ხედ ვით, რო მე ლიც ეხე ბა ოპე-
რა ცი ის გა დაკ ვა ლი ფი ცი რე ბას, სწო რედ ამ სა კითხ ზეა სა უ ბა რი, კერ ძოდ, იმა ზე რომ 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის აუდი ტო რებ მა ეს სა კითხი ში ნა არ სობ რი ვად უნ და გა ი ა რონ 
და დარ წ მუნ დ ნენ, რომ არ არ სე ბობს ოპე რა ცი ის გა დაკ ვა ლი ფი ცი რე ბის სა ფუძ ვე ლი. 
ამი ტო მაც ამ სა კითხ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად უფ რო მე ტი კონ კ რე ტი კაა სა ჭი რო. 

გარ და ამი სა, ოპე რა ცი ის კა პი ტა ლის გაზ რ დად და შემ დ გომ ში შემ ცი რე ბად გან ხილ ვის 
შემ ხ ვე ვა შიც კი (თუ გვაქვს შე სა ბა მი სი კრე ბის ოქ მე ბა და აღ ნიშ ნუ ლი დას ტურ დე ბა, რო-
გორც ბან კის ამო ნა წე რე ბით, ისე კომ პა ნი ის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვით) არ სე ბობს იმის 
რის კი, რომ გა ტა ნი ლი თან ხა დაკ ვა ლი ფი ცირ დეს და ვი დენ დად (მაგალითისთვის - თუ 
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შე მო ტა ნი ლია 100 000 დო ლა რი კა პი ტა ლის გაზ რ დის სა ხით და კა პი ტა ლის შემ ცი რე ბით 
გა ტა ნი ლია იგი ვე რა ო დე ნო ბის დო ლა რი, თუმ ცა გა ტა ნის მო მენ ტ ში დო ლა რის კურ სი 
ლარ თან გაზ რ დი ლი ა) და და ი ბეგ როს მო გე ბის გა და სა ხა დით. ამი ტომ ამ სა კითხის 
გან ხილ ვა აჯო ბებს კონ სულ ტან თან ერ თად, რა თა რა ი მე მსგავ სი ან სხვა არ სე ბი თი გა-
რე მო ე ბა არ იქ ნეს გა მორ ჩე ნი ლი მხედ ვე ლო ბი დან. 

 ამას თან, თუ პი რე ბი ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბი არი ან, მათ შო რის გა რი გე ბა 
(დაბეგვრის მიზ ნე ბის თ ვის) შე ფას დე ბა სა ბაზ რო ფა სე ბი დან გა მომ დი ნა რე. კომ პა ნია 
და მი სი დამ ფუძ ნე ბე ლი კი ჩა ით ვ ლე ბი ან ურ თი ერ თ და მო კი დე ბულ პი რე ბად, თუ დამ-
ფუძ ნე ბე ლი პირ და პირ ან არა პირ და პირ ფლობს ამ კომ პა ნი ის წი ლის 20 %-ს ან მეტს.

კითხ	ვა:	

რეს ტო რან ში სა მად ლო ბე ლი თან ხა ანუ „თიფი“, რა საც მიმ ტანს უტო ვებს ტერ
მი ნა ლის სა შუ ა ლე ბით სტუ მა რი, ბან კის ტერ მი ნალს მიბ მუ ლი აქვს ერ თერ თი 
თა ნამ შ რომ ლის ან გა რი ში და იქ გა და დის ეს „თიფი“ და მე რე ის ანა წი ლებს მიმ
ტა ნებს შო რის. კომ პა ნი ამ უნ და და ბეგ როს თუ არა რო ცა გა ა ნა წი ლებს ამ თან ხას 
მიმ ტა ნებ ზე სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით?

პა	სუ	ხი:

თუ ეს „თიფი“ კომ პა ნი ის სა ბან კო ამო ნა წერ ში არ ექ ცე ვა, მა შინ კომ პა ნი ას ამ თან ხის 
და ბეგ ვ რის ვალ დე ბუ ლე ბა არ აქვს, ვი ნა ი დან იგი, ამ კონ კ რე ტუ ლი ოპე რა ცი ის დროს, 
არ წარ მო ად გენს გა დახ დის წყა როს (ამ შემ თხ ვე ვა ში გა დახ დის წყა რო არის სტუ მა რი, 
რო მელ საც არ აქვს გა და სა ხა დის და კა ვე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა), თუმ ცა ეს არ ათა ვი სუფ-
ლებს თა ვად მიმ ტანს გა დახ დის წყა როს თან და უ ბეგ რა ვი შე მო სავ ლის დეკ ლა რი რე ბი სა 
და და ბეგ ვ რის ვალ დე ბუ ლე ბის გან მომ დევ ნო წლის 1 აპ რი ლამ დე.

კითხ	ვა:	

კომ პა ნი ამ იმ პორ ტით შე მო ი ტა ნა სა ქო ნე ლი, გან ბაჟ და. საწყობ ში რო დე საც ჩა
მო იტ ვირ თა და და ით ვა ლეს აღ მოჩ ნ და სა ქონ ლის და ნაკ ლი სი, ანუ ინ ვო ის ში 
სხვა რა ო დე ნო ბა იყო, ხო ლო რე ა ლუ რად კი სხვა. ვი ცი რომ გან ცხა დე ბას წე რენ 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში დაგ ვა ინ ტე რე სებს თუ და უკ მა ყო ფი ლე ბი ათ გან ცხა დე
ბა და თუ ჩა უ კო რექ ტი რე ბი ათ დეკ ლა რა ცია (რა თქმა უნ და და კო რექ ტი რე ბუ ლი 
და ჩას წო რე ბუ ლი ინ ვო ი სის სა ფუძ ველ ზე), ანუ რა მე რის კებ თან იქ ნე ბა თუ არა 
და კავ ში რე ბუ ლი?

პა	სუ	ხი:

თუ კონ ტე ი ნე რის გახ ს ნას და სა ქონ ლის დათ ვ ლას ეს წ რე ბო და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გე ნე ლი ან სხვა ოფი ცი ა ლუ რი პი რი, რო მელ საც აღი ა რებს 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი, ან ეს ფაქ ტი უტყუ ა რად დას ტურ დე ბა და მო უ კი დე ბე ლი და სან-
დო მე სა მე პი რის მი ერ, მა შინ ამ გ ვა რი კო რექ ტი რე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა. სხვა შემ თხ ვე ვა ში, 
ვი ნა ი დან შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი ამ ფაქ ტის გა და მოწ მე ბის სა შუ ა ლე ბას მოკ ლე ბუ ლი ა, 
იმოქ მე დებს თავ და პირ ვე ლი დეკ ლა რა ცი ის ნამ დ ვი ლო ბის „პრეზუმფციის“ პრინ ცი პი და 
თქვე ნი გან ცხა დე ბა, დი დი ალ ბა თო ბით, არ დაკ მა ყო ფილ დე ბა.
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კითხ	ვა:	

უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე/ არა რე ზი დენ ტი პი რი არის ბი ნის მე სა კუთ რე (იგი 183 
დღე არ ცხოვ რობს სა ქარ თ ვე ლო ში). მან და ა რე გის ტ რი რა შპს სა ქარ თ ვე ლო ში 
და მის მი ერ და რე გის ტ რი რე ბუ ლი სა წარ მოო რე ზი დენ ტი სა წარ მო ა. რა სა ხის 
გა და სა ხა დე ბით და ი ბეგ რე ბა არა რე ზი დენ ტი ფი ზი კუ რი პი რი?

პა	სუ	ხი:

თქვე ნი კითხ ვა ძა ლი ან ზო გა დი ა, ამი ტო მაც ამომ წუ რა ვი პა სუ ხის გა ცე მა მე ტის მე ტად 
რთუ ლი ა.

ზო გა დად არა რე ზი დენ ტი ფი ზი კუ რი პი რი შე იძ ლე ბა და ი ბეგ როს გა დახ დილ დი ვი დენ-
დ ზე 5%-იანი გა ნაკ ვე თით გა დახ დის წყა როს თან (დივიდენდის გა ცე მი სას გა დახ დი ლი 
15%-ის გა მოკ ლე ბით) ან / და ქო ნე ბის გა და სა ხა დით (თუ პი რის ოჯა ხის შე მო სა ვა ლია 
აღე მა ტე ბა 40 000 ლარს და მას სა ქარ თ ვე ლო ში აქვს და სა ბეგ რი ქო ნე ბა გარ და მი წი-
სა (მაგ. ბი ნა, სახ ლი, მან ქა ნა) ან მი წა - იმის მი უ ხე და ვად, მი ღე ბუ ლია თუ არა 40 000 
ლა რის შე მო სავ ლი). 

თუ სა ქარ თ ვე ლო სა და იმ ქვე ყა ნას შო რის, რომ ლის რე ზი დენ ტი ცაა ეს პი რი, არ სე ბობს 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ორ მა გი და ბეგ ვ რის თა ვი დან აცი ლე ბის შე სა ხებ და ასე თი შე თან ხ მე ბა 
არ ით ვა ლის წი ნებს 5%-იანი გა და სა ხა დის და კა ვე ბას (გასათვალისიწნებელია ამ ხელ-
შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბი), მა შინ იგი  შე იძ ლე ბა (თუ წარ მოდ გე ნი ლია ე.წ. რე ზი დენ ტო ბის 
ცნო ბა და სრულ დე ბა სხვა პი რო ბე ბი), სა ერ თოდ არ და ი ბეგ როს სა ქარ თ ვე ლო ში.

კითხ	ვა: 

სა წარ მოს ფუ ლი არ ჰქონ და და ვა ლი ა ნე ბის და სა ფა რად და დამ ფუძ ნე ბელ მა ბან
კ ში შე ი ტა ნა თან ხა ში ნა არ სით: დამ ფუძ ნებ ლის შე ნა ტა ნი. ამ პე რი ოდ ში სა წეს დე ბო 
კა პი ტა ლის ზრდა არ მომ ხ და რა, არც და ოქ მე ბუ ლა, ამი ტომ ვერ ვსაზღ ვ რავთ შე ნა
ტა ნის  ში ნა არსს და ვერც სა გა და სა ხა დო მიზ ნით ვყა ლიბ დე ბით. გვა ინ ტე რე სებს, 
რო დე საც იგი ვე ოდე ნო ბის თან ხა გა უჩ ნ დე ბა სა წარ მოს, რაც დამ ფუძ ნე ბელ მა 
შე ი ტა ნა, რომ გა მო ი ტა ნოს ამ დროს და ბეგ ვ რა ხდე ბა თუ არა?

პა	სუ	ხი:

„დამფუძნებლის შე ნა ტა ნი“, ში ნა არ სით, მხო ლოდ ორი სა ხის შე იძ ლე ბა იყოს - ა) შე ნა ტა-
ნი სა წეს დე ბო კა პი ტალ ში; ბ) სეს ხი. რა კი სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის გაზ რ და არ მომ ხ და რა, 
მა შა სა და მე, ეს შე ნა ტა ნი არის სეს ხი. შე სა ბა მი სად, ფუ ლა დი სა ხით სეს ხის დაბ რუ ნე ბა 
და სა ბეგ რი ოპე რა ცია არ არის. და სა ბეგ რი შე იძ ლე ბა იყოს ამ სეს ხ ზე და რიცხუ ლი პრო-
ცენ ტი. ამას თან, თუ პი რე ბი ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბი არი ან, მათ შო რის გა რი გე ბა 
(დაბეგვრის მიზ ნე ბის თ ვის) შე ფას დე ბა სა ბაზ რო ფა სე ბი დან გა მომ დი ნა რე. კომ პა ნია და 
მი სი დამ ფუძ ნე ბე ლი კი ჩა ით ვ ლე ბი ან ურ თი ერ თ და მო კი დე ბულ პი რე ბად, თუ დამ ფუძ ნე-
ბე ლი პირ და პირ ან არა პირ და პირ ფლობს ამ კომ პა ნი ის წი ლის 20 %-ს ან მეტს. 
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.11.22 1,4090 3,7018 2,7557 3,2009 1,9231 2,3493 2,6749 5,8439 5,6079 0,6714 2,5231 2,7735 1,1250 2,7754

02.11.22 1,4056 3,6923 2,7491 3,1944 1,9183 2,3434 2,6916 5,8462 5,5952 0,6742 2,5277 2,7868 1,1226 2,7676

03.11.22 1,3964 3,6687 2,7309 3,1769 1,9004 2,3283 2,6669 5,8081 5,5611 0,6697 2,5056 2,7673 1,1154 2,7596

04.11.22 1,3685 3,5956 2,6760 3,0925 1,8598 2,2820 2,5860 5,6798 5,4599 0,6534 2,4463 2,7114 1,0910 2,7491

05.11.22 1,3722 3,6059 2,6838 3,0761 1,8445 2,2884 2,6116 5,7203 5,4891 0,6660 2,4676 2,7223 1,0976 2,7419

06.11.22 1,3722 3,6059 2,6838 3,0761 1,8445 2,2884 2,6116 5,7203 5,4891 0,6660 2,4676 2,7223 1,0976 2,7419

07.11.22 1,3722 3,6059 2,6838 3,0761 1,8445 2,2884 2,6116 5,7203 5,4891 0,6660 2,4676 2,7223 1,0976 2,7419

08.11.22 1,3963 3,6699 2,7304 3,1280 1,8747 2,3280 2,6677 5,8220 5,5878 0,6798 2,5251 2,7599 1,1201 2,7340

09.11.22 1,3991 3,6789 2,7366 3,1413 1,8705 2,3336 2,6592 5,8341 5,5936 0,6827 2,5234 2,7673 1,1243 2,7366

10.11.22 1,4035 3,6899 2,7446 3,1271 1,8733 2,3403 2,6555 5,8326 5,5960 0,6786 2,5297 2,7727 1,1264 2,7328

11.11.22 1,3863 3,6449 2,7114 3,1028 1,8457 2,3109 2,6079 5,7458 5,5418 0,6758 2,4909 2,7556 1,1128 2,7261

12.11.22 1,4270 3,7520 2,7910 3,1903 1,8792 2,3801 2,7146 5,9598 5,7069 0,6913 2,5963 2,8303 1,1493 2,7179

13.11.22 1,4270 3,7520 2,7910 3,1903 1,8792 2,3801 2,7146 5,9598 5,7069 0,6913 2,5963 2,8303 1,1493 2,7179

14.11.22 1,4270 3,7520 2,7910 3,1903 1,8792 2,3801 2,7146 5,9598 5,7069 0,6913 2,5963 2,8303 1,1493 2,7179

15.11.22 1,4298 3,7589 2,7963 3,1922 1,8628 2,3842 2,7129 5,9593 5,7088 0,6879 2,6026 2,8665 1,1520 2,7172

16.11.22 1,4531 3,8220 2,8432 3,2328 1,8840 2,4234 2,7452 6,0400 5,7980 0,7004 2,6277 2,9032 1,1694 2,7249

17.11.22 1,4603 3,8397 2,8563 3,2664 1,9208 2,4349 2,7585 6,0715 5,8051 0,7019 2,6307 2,9154 1,1736 2,7396

18.11.22 1,4427 3,7921 2,8207 3,2334 1,8944 2,4055 2,6947 5,9994 5,7266 0,6821 2,5759 2,8738 1,1567 2,7272

19.11.22 1,4423 3,7930 2,8213 3,2419 1,8948 2,4044 2,6943 6,0020 5,7121 0,6913 2,5674 2,8583 1,1584 2,7188

20.11.22 1,4423 3,7930 2,8213 3,2419 1,8948 2,4044 2,6943 6,0020 5,7121 0,6913 2,5674 2,8583 1,1584 2,7188

21.11.22 1,4423 3,7930 2,8213 3,2419 1,8948 2,4044 2,6943 6,0020 5,7121 0,6913 2,5674 2,8583 1,1584 2,7188

22.11.22 1,4221 3,7393 2,7814 3,2111 1,8679 2,3708 2,6507 5,9153 5,6288 0,6786 2,5314 2,8337 1,1421 2,7178

23.11.22 1,4290 3,7579 2,7951 3,2255 1,9079 2,3822 2,6682 5,9400 5,6746 0,6835 2,5477 2,8491 1,1479 2,7192

24.11.22 1,4290 3,7579 2,7951 3,2255 1,9079 2,3822 2,6682 5,9400 5,6746 0,6835 2,5477 2,8491 1,1479 2,7192

25.11.22 1,4427 3,7943 2,8218 3,2866 1,9235 2,4044 2,7254 6,0036 5,7227 0,6806 2,5911 2,8750 1,1591 2,7117

26.11.22 1,4429 3,7948 2,8220 3,2825 1,9263 2,4048 2,7376 6,0188 5,7324 0,6884 2,6046 2,8719 1,1581 2,7088

27.11.22 1,4429 3,7948 2,8220 3,2825 1,9263 2,4048 2,7376 6,0188 5,7324 0,6884 2,6046 2,8719 1,1581 2,7088

28.11.22 1,4429 3,7948 2,8220 3,2825 1,9263 2,4048 2,7376 6,0188 5,7324 0,6884 2,6046 2,8719 1,1581 2,7088

29.11.22 1,4515 3,8176 2,8390 3,2770 1,9379 2,4196 2,7424 6,0611 5,7619 0,6950 2,6119 2,8756 1,1658 2,7103

30.11.22 1,4415 3,7914 2,8196 3,2638 1,9168 2,4027 2,7291 6,0214 5,7324 0,6934 2,5892 2,8606 1,1586 2,7153

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

01.11.22 2,0303 1,7738 1,1493 0,1491 1,8667 7,5562 0,6608 7,8528 1,9603 8,9587 3,8028 3,5357 3,3529 1,6086

02.11.22 2,0431 1,7843 1,1420 0,1486 1,8811 7,5350 0,6590 7,8806 1,9620 8,9364 3,8066 3,5258 3,3464 1,6271

03.11.22 2,0282 1,7719 1,1380 0,1482 1,8760 7,5132 0,6570 7,7895 1,9543 8,9106 3,7902 3,5155 3,3335 1,6235

04.11.22 1,9951 1,7273 1,1348 0,1476 1,8529 7,4846 0,6545 7,6969 1,9323 8,8509 3,7570 3,5021 3,3166 1,5818

05.11.22 2,0117 1,7455 1,1304 0,1472 1,8555 7,4650 0,6528 7,7046 1,9381 8,8334 3,7832 3,4929 3,3260 1,5977

06.11.22 2,0117 1,7455 1,1304 0,1472 1,8555 7,4650 0,6528 7,7046 1,9381 8,8334 3,7832 3,4929 3,3260 1,5977

07.11.22 2,0117 1,7455 1,1304 0,1472 1,8555 7,4650 0,6528 7,7046 1,9381 8,8334 3,7832 3,4929 3,3260 1,5977

08.11.22 2,0270 1,7662 1,1228 0,1469 1,8642 7,4435 0,6510 7,7171 1,9474 8,8250 3,7839 3,4828 3,3375 1,6172

09.11.22 2,0271 1,7728 1,1219 0,1471 1,8712 7,4506 0,6516 7,7520 1,9514 8,8506 3,7726 3,4861 3,3407 1,6236

10.11.22 2,0311 1,7662 1,1214 0,1469 1,8749 7,4402 0,6507 7,7015 1,9510 8,8383 3,7711 3,4815 3,3559 1,6118

11.11.22 2,0094 1,7428 1,1159 0,1465 1,8609 7,4220 0,6491 7,6522 1,9424 8,8166 3,7577 3,4730 3,3322 1,5942

12.11.22 2,0428 1,8128 1,1147 0,1465 1,9514 7,3997 0,6471 7,8869 1,9713 8,8445 3,8131 3,4673 3,3633 1,6413

13.11.22 2,0428 1,8128 1,1147 0,1465 1,9514 7,3997 0,6471 7,8869 1,9713 8,8445 3,8131 3,4673 3,3633 1,6413

14.11.22 2,0428 1,8128 1,1147 0,1465 1,9514 7,3997 0,6471 7,8869 1,9713 8,8445 3,8131 3,4673 3,3633 1,6413

15.11.22 2,0430 1,8116 1,1112 0,1460 1,9319 7,3978 0,6470 7,9265 1,9741 8,8278 3,8433 3,4673 3,3437 1,6485

16.11.22 2,0534 1,8437 1,1152 0,1464 1,9570 7,4187 0,6488 7,9455 1,9931 8,8586 3,8731 3,4831 3,3598 1,6794

17.11.22 2,0687 1,8588 1,1182 0,1472 1,9667 7,4588 0,6523 8,0237 2,0039 8,9006 3,8710 3,5022 3,3695 1,6939

18.11.22 2,0404 1,8199 1,1145 0,1465 1,9491 7,4250 0,6493 7,8866 1,9811 8,8574 3,8130 3,4845 3,3402 1,6625

19.11.22 2,0407 1,8284 1,1111 0,1460 1,9445 7,4027 0,6473 7,8708 1,9826 8,8330 3,8207 3,4756 3,3276 1,6824

20.11.22 2,0407 1,8284 1,1111 0,1460 1,9445 7,4027 0,6473 7,8708 1,9826 8,8330 3,8207 3,4756 3,3276 1,6824

21.11.22 2,0407 1,8284 1,1111 0,1460 1,9445 7,4027 0,6473 7,8708 1,9826 8,8330 3,8207 3,4756 3,3276 1,6824

22.11.22 2,0237 1,7995 1,1104 0,1459 1,9180 7,4000 0,6471 7,8366 1,9659 8,8154 3,7923 3,4817 3,3206 1,6633

23.11.22 2,0294 1,8066 1,1089 0,1460 1,9236 7,4032 0,6474 7,8199 1,9714 8,8257 3,8098 3,4802 3,3295 1,6723

24.11.22 2,0294 1,8066 1,1089 0,1460 1,9236 7,4032 0,6474 7,8199 1,9714 8,8257 3,8098 3,4802 3,3295 1,6723

25.11.22 2,0326 1,8290 1,1034 0,1456 1,9619 7,3828 0,6456 7,9232 1,9731 8,8243 3,7953 3,4727 3,3220 1,6970

26.11.22 2,0307 1,8287 1,1042 0,1454 1,9457 7,3755 0,6450 7,9149 1,9732 8,8091 3,7805 3,4676 3,3162 1,6919

27.11.22 2,0307 1,8287 1,1042 0,1454 1,9457 7,3755 0,6450 7,9149 1,9732 8,8091 3,7805 3,4676 3,3162 1,6919

28.11.22 2,0307 1,8287 1,1042 0,1454 1,9457 7,3755 0,6450 7,9149 1,9732 8,8091 3,7805 3,4676 3,3162 1,6919

29.11.22 2,0184 1,8186 1,1020 0,1455 1,9674 7,3790 0,6453 7,8880 1,9747 8,8197 3,7681 3,4696 3,3187 1,6893

30.11.22 2,0193 1,8312 1,1056 0,1457 1,9688 7,3926 0,6465 7,9156 1,9791 8,8302 3,7888 3,4762 3,3225 1,6960
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.11.22 4,4853 1,6358 1,1013 7,9297 1,4391 7,0285 2,7027 0,2485 0,7516 0,5934 3,3504 1,5138 0,5240

02.11.22 4,5018 1,6323 1,0986 7,9074 1,4358 7,0110 2,6951 0,2481 0,7494 0,5972 3,3327 1,5250 0,5343

03.11.22 4,4723 1,6278 1,0955 7,8846 1,4310 6,9885 2,7056 0,2477 0,7472 0,5984 3,3152 1,5196 0,5362

04.11.22 4,4077 1,6216 1,0913 7,8546 1,4239 6,9677 2,6979 0,2475 0,7444 0,5897 3,2935 1,4901 0,5342

05.11.22 4,4104 1,6163 1,0884 7,8340 1,4170 6,9371 2,6853 0,2463 0,7424 0,5893 3,2763 1,5049 0,5359

06.11.22 4,4104 1,6163 1,0884 7,8340 1,4170 6,9371 2,6853 0,2463 0,7424 0,5893 3,2763 1,5049 0,5359

07.11.22 4,4104 1,6163 1,0884 7,8340 1,4170 6,9371 2,6853 0,2463 0,7424 0,5893 3,2763 1,5049 0,5359

08.11.22 4,4551 1,6116 1,0853 7,8114 1,4140 6,9070 2,6831 0,2456 0,7403 0,5891 3,2548 1,5318 0,5402

09.11.22 4,4843 1,6119 1,0863 7,8189 1,4194 6,9136 2,6649 0,2454 0,7410 0,5886 3,2579 1,5407 0,5301

10.11.22 4,4669 1,6106 1,0848 7,8080 1,4189 6,9206 2,5352 0,2449 0,7405 0,5855 3,2926 1,5351 0,5308

11.11.22 4,4477 1,6068 1,0822 7,7889 1,4147 6,8928 2,6806 0,2440 0,7381 0,5837 3,2430 1,5308 0,5246

12.11.22 4,5047 1,6022 1,0789 7,7654 1,4165 6,8634 2,6725 0,2429 0,7359 0,5904 3,2289 1,5726 0,5051

13.11.22 4,5047 1,6022 1,0789 7,7654 1,4165 6,8634 2,6725 0,2429 0,7359 0,5904 3,2289 1,5726 0,5051

14.11.22 4,5047 1,6022 1,0789 7,7654 1,4165 6,8634 2,6725 0,2429 0,7359 0,5904 3,2289 1,5726 0,5051

15.11.22 4,4847 1,6017 1,0786 7,7634 1,4183 6,8642 2,6751 0,2427 0,7358 0,5895 3,2268 1,5657 0,5101

16.11.22 4,5177 1,6058 1,0817 7,7854 1,4229 6,8985 2,6775 0,2436 0,7378 0,5927 3,2441 1,5864 0,5116

17.11.22 4,5232 1,6145 1,0875 7,8274 1,4305 6,9313 2,7012 0,2451 0,7424 0,5960 3,2483 1,5908 0,5144

18.11.22 4,5198 1,6075 1,0826 7,7920 1,4238 6,9073 2,6784 0,2440 0,7386 0,5966 3,2328 1,5609 0,5057

19.11.22 4,4986 1,6022 1,0793 7,7680 1,4176 6,8714 2,6727 0,2431 0,7364 0,5888 3,2210 1,5715 0,5030

20.11.22 4,4986 1,6022 1,0793 7,7680 1,4176 6,8714 2,6727 0,2431 0,7364 0,5888 3,2210 1,5715 0,5030

21.11.22 4,4986 1,6022 1,0793 7,7680 1,4176 6,8714 2,6727 0,2431 0,7364 0,5888 3,2210 1,5715 0,5030

22.11.22 4,4756 1,6016 1,0789 7,7651 1,4154 6,8722 2,6718 0,2427 0,7359 0,5862 3,2200 1,5610 0,5054

23.11.22 4,4808 1,6025 1,0794 7,7691 1,4128 6,8841 2,6850 0,2429 0,7364 0,5865 3,2223 1,5742 0,5122

24.11.22 4,4808 1,6025 1,0794 7,7691 1,4128 6,8841 2,6850 0,2429 0,7364 0,5865 3,2223 1,5742 0,5122

25.11.22 4,4871 1,5976 1,0765 7,7477 1,4061 6,8665 2,6407 0,2417 0,7342 0,5830 3,2153 1,5940 0,5068

26.11.22 4,4690 1,5959 1,0757 7,7394 1,4033 6,8465 2,6378 0,2414 0,7335 0,5815 3,2357 1,5854 0,5099

27.11.22 4,4690 1,5959 1,0757 7,7394 1,4033 6,8465 2,6378 0,2414 0,7335 0,5815 3,2357 1,5854 0,5099

28.11.22 4,4690 1,5959 1,0757 7,7394 1,4033 6,8465 2,6378 0,2414 0,7335 0,5815 3,2357 1,5854 0,5099

29.11.22 4,4599 1,5972 1,0759 7,7437 1,4007 6,8572 2,6684 0,2412 0,7338 0,5788 3,2113 1,5865 0,5020

30.11.22 4,4519 1,6002 1,0779 7,7580 1,3990 6,8763 2,6733 0,2420 0,7352 0,5805 3,2172 1,6012 0,5061
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
lic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saer-

To daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze 
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansu-

ri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis ward-
genisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.

profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom inter-
esTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gad-
awyvetilebebis kompromentireba.
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