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ბაფისგამოცდებისცხრილი
2022წლისივლისი

1. გა	მოც	დე	ბი	ყვე	ლა	მო	დულ	ში	ჩა	ტარ	დე	ბა		პრო	ფე	სი	ო	ნალ	ბუ	ღალ	ტერ	თა	ინ	ს	ტი	ტუ	ტის
შე	ნო	ბა	ში	მი	სა	მარ	თ	ზე:	ქ.	თბი	ლი	სი,	დი	დუ	ბე,	ბაქ	რა	ძის	ქ.	N6ა

2. გა	მოც	დე	ბი	და	იწყე	ბა	1000-დან	-1100	სთ-მდე	(ოთახების	შევ	სე	ბის	თა	ნა	ვე)	ცხრილ	ში
მო	ცე	მუ	ლი	გრა	ფი	კით.

3. რე	გის	ტ	რა	ცია	და	იწყე	ბა	1000		სთ-ზე.	ბა	ფის	წევ	რო	ბის	მოწ	მო	ბი	სა	და	პი	რა	დო	ბის	მოწ-
მო	ბის	გა	რე	შე	კან	დი	და	ტი	არ	და	იშ	ვე	ბა	გა	მოც	და	ზე.

4. გა	მოც	დის	შე	დე	გე	ბი	გა	მოქ	ვეყ	ნ	დე	ბა	რე	გის	ტ	რა	ცი	ის	ნომ	რე	ბის	მი	ხედ	ვით	ვებ	გ	ვერ	დ-
ზე	www.gfpaa.ge	გა	ნათ	ლე	ბა	და	 სერ	ტი	ფი	ცი	რე	ბა/სერტიფიცირებული	პროგ	რა	მა/
გა	მოც	დე	ბი	/გამოცდის	შე	დე	გე	ბი		–	20	ივ	ლისს	ყვე	ლა	გა	მოც	დის	დას	რუ	ლე	ბის	შემ	დეგ.

მოდული გამოცდის
თარიღი

გამოცდაზე 
რეგისტრაციის ვადები

გამოცდის 
დაწყების 

დრო
დაიცავით

F1/ბბ 4.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ y გთხოვთ გა მოც დებ
ზე ონ ლა ინ და რე
გის ტ რირ დეთ მი თი
თე ბულ ვა დებ ში.
y ონ ლა ინ და რე გის

ტ რი რე ბის გა რე შე
პი რი გა მოც და ზე არ
და იშ ვე ბა.
y გა მოც დის ონ ლა ინ

რე გის ტ რა ცი ის გა
ნაცხა დი შე გიძ ლი ათ
გა ა უქ მოთ გა მოც
დამ დე მი ნი მუმ
3 დღით  ად რე.
y აუცი ლებ ლად გა

ე ცა ნით გა მოც დის
გა მოქ ვეყ ნე ბულ წე
სებს.
y ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ

ლი სი ტუ ა ცი ი დან
გა მომ დი ნა რე, გა
მოც დის თა რი ღი
სათ ვის გა მოც დის
წე სებ ში შე საძ ლე
ბე ლია  შე ვი დეს
ცვლი ლე ბე ბი.

F2/მა 6.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ

F3/ფა 2.07.2022 01.06.2022-27.06.2022 1000-1100 სთ

F4/ქბს 8.07.2022 01.06.2022-01.07.2022 1000-1100 სთ

F4/GBL 8.07.2022 up to May 28th  1000-1100 სთ

F5/სშმ 6.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ

F6/სდ 10.07.2022 01.06.2022-03.07.2022
1000-1100 სთ
(კალკულატორი
სავალდებულოა) 

F6/BT 10.07.2022 up to May 28th 1000-1100 სთ

F7/ფან 2.07.2022 01.06.2022-28.06.2022 1000-1100 სთ

F8/ამმ 4.07.2022 01.06.2022-28.06.2022 1000-1100 სთ

F9/ფმ 6.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ

P2/სსა 4.07.2022 01.06.2022-28.06.2022 1000-1100 სთ

P4/უფმ 8.07.2022 01.06.2022-01.07.2022 1000-1100 სთ

P7/უამმ 2.07.2022 01.06.2022-27.06.2022 1000-1100 სთ

სბლ 6.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ

გა	მოც	დებ	ზე	რე	გის	ტ	რა	ცია	შე	საძ	ლე	ბე	ლი	იქ	ნე	ბა	მხო	ლოდ	მი	თი	თე	ბულ	ვა	დებ	ში!

F3/ფა	–	F7/ფან	–	P7/უამმ 2.07 F4/ქბს	–	P4/უფმ	–	F4/GBL												8.07
F1/ბბ	–	F8/ამმ	–	P2/	სსა 4.07 F6/სდ	–	F6/	BT 10.07									
F2/მა	–	F5/სშმ	–	F9/	ფმ	–	სბლ 6.07

შენიშვნა: გთხოვთ გაითვალისწინეთ,რომ 2023 წლის იანვრიდან Iდა II ეტაპის მოდულების
გამოცდისსაფასურიიქნება250ლარი.
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ბუღალტერთა21-ემსოფლიოკონგრესი

ინდოეთში(მუმბაი)

ინ	დო	ე	თის	 სერ	ტი	ფი	ცი	რე	ბულ	 ბუ	ღალ	ტერ	თა	 ინ	ს	ტი	ტუ	ტი	 (ICAI)	 უმას	პინ-
ძ	ლებს	ბუ	ღალ	ტერ	თა	21-ე	მსოფ	ლიო	კონ	გ	რესს	 (WCOA	2022)	თე	მა	ზე:	 
„ნდობის გაძ ლი ე რე ბა, მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა“.

მსოფ ლიო კონ გ რე სი ჩა ტარ დე ბა 1821 ნო ემ ბერს, ახ ლა ხან გახ ს ნილ, გან საც
ვიფ რე ბელ მსოფ ლიო კონ ფე რენ ცი ის ცენ ტ რ ში (JIO World Convention Centre).

კონ გ რე სის თე მა ასა ხავს პრო ფე სი ის მუდ მივ ერ თ გუ ლე ბას ინ ფორ მა ცი ი სა და 
ეკო ნო მი კის მი მართ ნდო ბის გა საძ ლი ე რებ ლად, სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის 
და სა ცა ვად და, ამა ვე დროს, ჩვენს მზარდ და ცენ ტ რა ლურ როლს მდგრა დო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა ში.

1904 წლის პირ ვე ლი მსოფ ლიო კონ გ რე სი დან მო ყო ლე ბუ ლი, WCOA 2022 იქ
ნე ბა პირ ვე ლი ჰიბ რი დუ ლი მსოფ ლიო კონ გ რე სი, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია რო გორც 
ფი ზი კუ რი, ასე ვე ონ ლა ინ  მო ნა წი ლე ო ბა. მსოფ ლი ოს ბევრ ქვე ყა ნა ში COVIDთან 
და კავ ში რე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის შემ სუ ბუ ქე ბის გა მო, ვი მე დოვ ნებთ, რომ WCOA 
2022 იქ ნე ბა ღო ნის ძი ე ბა, სა დაც ეს პრო ფე სია კვლავ გა ერ თი ან დე ბა.

2022 წლის 30 ივ ნი სამ დე და რე გის ტ რი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია  ფას
დაკ ლე ბით სარ გებ ლო ბა (ფიზიკური მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის – $472, ვირ ტუ ა ლი
სა თის – $34 ), ხო ლო 30 ივ ნი სის შემ დეგ – სრული გა და სა ხა დია $565/$40.

დე ლე გა ტის გა და სა ხა დე ბის გა დახ და მხო ლოდ ინ დუ რი რუ პი ით (INR) ხდე ბა, 
ად გი ლობ რი ვი ბან კის გაც ვ ლი თი კურ სის მი ხედ ვით ექ ვი ვა ლენ ტუ რი გა და სა ხა
დე ბი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნე ბა ად გი ლობ რივ ვა ლუ ტა ში.

დარეგისტრირდითბუღალტერთა21-ემსოფლიოკონგრესზე!

და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ი სათ ვის შე გიძ ლი ათ ეს ტუმ როთ სა იტს:   

https://www.wcoa2022mumbai.org/  
ან / და და უ კავ შირ დეთ ბა ფის ად მინ ს ტ რა ცი ას.
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საქართველოსპროფესიონალბუღალტერთა

დააუდიტორთაფედერაციისინდივიდუალური

ფინანსურიანგარიშგება

2021წლის31დეკემბრისმდგომარეობით

სრული შემოსავლების ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის (ლარი)

2021წ. 2020წ.

ამონაგები 1) 621	730 692	273
სხვა	შემოსავალბი 2) 281	053 356	429
ცვლილებები	მარაგის	ნაშთში (53	649) (46	747)
შეძენილი ნედლეული და მასალები (66 605) (129 118)

დასაქმებულ პირთა  გასამრჯელოები (489 538) (505 201)

ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯები (20 349) (22 914)

სხვა ხარჯები  3) (345 307) (377 597)

მოგება-ზარალი	დაბეგვრამდე (72 665) (32 875)

საგადასახადო ხარჯი 0 0

სრული	შემოსავლის	მთლიანი	თანხა (72 665) (32 875)

ბაფის განვითარების ფონდი 1 314 271 1 386 936
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ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარი)

აქტივები   31.12.2021 31.12.2020
გრძელვადიანი	აქტივები  
ძირითადი საშუალებები, ნეტო 4) 100003 118108

არამატერიალური აქტივი 5) 4186 5155

ინვესტიციები სხვა საწარმოებში   312400 312400

სულ	გრძელვადიანი	
აქტივები   416589 435663

მიმდინარე	აქტივები  

მარაგი 6) 100077 153726

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 7) 300751 279722

ფულადი სახსრები და მათი 
ექვივალენტები 8) 642568 670036

სულ	მიმდინარე	აქტივები:   1058336 1103484

სულაქტივები:   1474925 1539147

საკუთარი	კაპიტალი	და	ვალდებულებები

კაპიტალი	და	რეზერვები  

ბაფის განვითარების ფონდი   1386936 1419811

მიმდინარე წლის მოგება
ზარალი   (72665) (32875)

სულ	კაპიტალი	და	რეზერვები   1314271 1386936

მოკლევადიანი	ვალდებულებები
სავაჭრო	და		სხვა	
ვალდებულებები 9) 150140 141008

საგადასახადო ვალდებულებები 10) 10514 11203

სულ	მოკლევადიანი	
ვალდებულებები   160654 152211

სულსაკუთარიკაპიტალიდა
ვალდებულებები 1474925 1539147
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ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული წლისათვის

2021წელი 2020წელი

ფულადი	ნაკადები	
საოპერაციო	საქმიანობიდან
კლიენტიდან მიღებული 
ფულადი სახსრები 768551 782423
საწევრო შენატანები 147883 144609

მიღებული დივიდენდი  0 33915

სხვა საოპერაციო 
შემოსავლები 44917 31853

გადახდილი იჯარა (104425) (109050)

მომწოდებლებზე გადახდილი 
ფული (91338) (123133)

გადახდილი ხელფასები (394166) (336723)

გადახდილი საწევრო (16506) (15278)

ადმინისტრაციულ და სხვა 
არასაოპერაციო ხარჯებზე 
გადახდები (88835) (283492)

გადახდილი გადასახადები (190959) (175057)

წმინდა ფულადი სახსრები 
საოპერაციო საქმიანობიდან (24878) (49933)
ფულადი	ნაკადები	
საინვესტიციო	საქმიანობიდან
საწარმოს წილის შეძენა 0 (6000)

ძირითადი საშუალებების 
შეძენა (2590) (2925)

წმინდა	ფულადი	სახსრები	
საინვესტიციო	საქმიანობიდან (2590) (8925)

ფულადი	სახსრების	და	
მათი	ექვივალენტების	
წმინდა	ზრდა (27468) (58858)

ფულადი	სახსრები	
და	ეკვივალენტები	
საანგარიშგებო	პერიოდის	
დასაწყისისათვის

670036
728894

ფულადი	სახსრები	
და	ეკვივალენტები	
საანგარიშგებო	პერიოდის	
ბოლოსათვის

642568 670036
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სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგების 
განმარტებითი შენიშვნები

2021	წლის	31	დეკემბერს	დასრულებული	წლისთვის

1. ზოგადი ინფორმაცია

საქართველოს	პროფესიონალ	ბუღალტერთა	და	აუდიტორთა	ფედერაცია	(ბაფი)	
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ 
პროფესიულ ორგანიზაციას (რეგისტრირებული კავშირი). ბაფის იურიდიული მისამართი 
და საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის საქართველო, ქ. თბილისი, წერეთლის 
გამზირი 61. ბაფის საქმიანობა, ძირითადად, უკავშირდება ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
მომზადებას, გადამზადებას, პროფესიულ სერტიფიცირებასა და განგრძობით 
განათლებას. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს ბაფის ინდივიდუალურ 
წლიურ  ფინანსურ ანგარიშგებას. 

ბაფი საქმიანობას ახორციელებს სათაო ოფისისა (ქ. თბილისი) და შემდეგი რეგიონალური 
და რაიონული ფილიალის მეშვეობით: 

 � აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალი;

 � იმერეთის რეგიონალური ფილიალი;

 � სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონალური ფილიალი;

 � კახეთის რეგიონალური ფილიალი;

 � რუსთავის რაიონული ფილიალი;

 � ფოთის რაიონული ფილიალი

 � გორის რაიონული ფილიალი

ბაფს წილობრივი მონაწილეობა  (51%) აქვს შვილობილ კომპანიაში შპს „პროფესიონალ 
ბურალტერთა ინსტიტუტი  და (100%) აქვს ასევე იურიდიულ პირში – შპს “ჟურნალი 
ბუღალტრული აღრიცხვაანგარიშგება” 

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და  
სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე  ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემული მცირე 
და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისად. 

ბაფმა მსს ფასს პირველად გამოიყენა 2017 წლის  ფინანსური ანგარიშგების 
მოსამზადებლად. წინა პერიოდებში ბაფი ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად 
იყენებდა საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის 
სტანდარტების კომისიის მიერ დამტკიცებულ მცირე საწარმოთა ბუღალტრული 
აღრიცხვის გამარტივებულ სტანდარტს. 
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საანგარიშგებო ვალუტაა ქართული ლარი. ანგარიშგებაში რიცხობრივი მონაცემები 
ასახულია ერთეულამდე სიზუსტით. საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა კალენდარულ წელს.

ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით, რომელიც 
შემცირებულია აკუმულირებული ცვეთის თანხით. ცვეთის თანხა გამოანგარიშებულია 
წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების 
ვადა განსაზღვრულია ინდივიდუალურად და იგი მერყეობს 2დან 10 წლამდე. 
სააღრიცხვო ჯგუფების მიხედვით ცვეთის ნორმა შეადგენს:

¹¹ ჯგუფების დასახელება ცვეთის ნორმა %
1 ოფისის აღჭურვილობა 20-30

2 ავეჯი და სხვა ინვენტარი 2550

3 სარტანსპორტო საშუალებები 1015

მარაგი

მარაგები ბალანსში ასახულია შეძენის, დამზადების თვითღირებულებასა და ბალანსის 
შედგენის თარიღისათვის არსებულ წმინდა სარეალიზაციო ღირებულებებს შორის 
უმცირესი გასაყიდი ფასით. მარაგების შეფასებისას გამოყენებული იყო „ფიფო“ მეთოდი. 

მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები

მოთხოვნები და წინასწარი გადახდები შეფასებულია ნომინალური ღირებულებით.

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები ასახულია ნომინალით. უცხოურ ვალუტაში არსებული ფულადი 
სახსრები ეროვნულ ვალუტაში გადაანგარიშებულია ბალანსის შედგენის თარიღისათვის 
არსებული გასაცვლელი კურსით.

ვალდებულებები

მოკლევადიანი ვალდებულებები ასახულია იმ თანხით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს 
ბალანსის შედგენიდან 12 თვეში. გრძელვადიანი ვალდებულებები წარმოადგენს 
გადავადებულ შემოსავლებს (რომელიც გრანტისა და შემოწირულობის სახით მიღებული 
აქტივების საბალანსო ღირებულების ტოლფასია).

შემოსავლები

რეალიზაციიდან შემოსავლები აღიარებულია რისკების გადაცემის მომენტში. 
შემოსავლები შემცირებულია ფასდათმობებისა და დაბრუნებული რეალიზაციის 
თანხებით. შემოსავლები, როგორიცაა ფულადი გრანტი, შემოსავალში ასახულია მათი 
გამოყენების მომენტში. არაფულადი აქტივის სახით მიღებული შემოსავლები ფინანსურ 
ანგარიშგებაში ასახულია მათი გაყიდვისა და ცვეთის დარიცხვის შესაბამისად. 
საწევროები დარიცხულია საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღის მდგომარეობით.
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ხარჯები

ფინანსურ ანგარიშგებაში ხარჯების მუხლებად წარმოდგენილია პერიოდის შემოსავლების 
მიღებასთან დაკავშირებული დანახარჯები.

ინ ვე ს ტი ცი ე ბი შვილობილ და მე კა ვ ში რე სა წა რ მო ე ბ ში

შვილობილ და მე კა ვ ში რე სა წა რ მო ში გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვე ს ტი ცია  შეფასებულია 
დაგროვილი გა უ ფა სუ რე ბ ის ზა რა ლ ით შე მ ცი რე ბუ ლი თვი თ ღი რე ბუ ლე ბ ით.

სრული შემოსავლის ანგარიშგების დანართები

1.	ამონაგები		 შენიშვნა	1

საქონლის, სამუშაოებისა და მომსახურების რეალიზაციიდან ნეტო ამონაგები 
შემდეგნაირად იშიფრება:                                         

ამონაგები

დასახელება 2021წ 2020წ
რეალიზაცია 82705 133392
მომსახურების გაწევა 411531 453725
სხვა საოპერაციო შემოსავალი 127494 105156
															სულ	ამონაგები: 621730 692273

       
რეალიზაცია მოიცავს, როგორც საქონლის ისე საკუთარი წარმოების პროდუქციის 
რეალიზაციიდან ამონაგებს. მომსახურებაში გაერთიანებულია ბაფისა საგანმანათლებლო 
პროგრამებით გათვალისწინებული ყველა ტიპის ტრენინგებიდან და გამოცდებიდან 
მიღებული ამონაგები.

2.	სხვა		შემოსავლები																				 	 																															შენიშვნა		2

სხვა შემოსავლების შემადგენლობაში გაერთიანებულია შემოსავლები, რომელიც 
სხვადასხვა წყაროებიდანაა შემოსული. მათი შემადგენლობა შემდეგია:

დასახელება   2021წ 2020წ

კორპორაციული წევრების საწევრო 89000 89000

ფიზიკური პირების  საწევრო 130704 141188

გაწევრიანების საფასური 2310 2440

დივიდენდი 0 35700

საპროცენტო შემოსავალი 49574 51833

შემოწირულობა და გრანტებით შეძენილი წიგნები 0    23804

საკურსო სხვაობა 1795 0

სხვა შემოსავალი 7670 12464
 
			 	სულ	სხვა		შემოსავლები: 281053 356429
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3.	სხვა		ხარჯები																																									 	 	 	 		შენიშვნა	3

სხვა  მოიცავს შეძენილ მომსახურებას,  წევრებთან დაკავშირებულ ხარჯებსა და სვა 
არასაოპერაციო ხარჯებს. მათი შემადგენლობა ასეთია:     
  

დასახელება 2021წ 2020წ

გადახდილი საწევროები 16506 15278

ჩამოწერილი საწევროები 26999 65664

წევრთა ყრილობის ხარჯი 0 665

ჩამოწერილი ძირ.საშუალებების საბალანსო ღირებულება 73 1732

სტიპენდია 1750 2500

ქველმოქმედება და დახმარება 1930 1955

უიმედო ვალი 0 2350

არასაოპერაციო ხარჯი 46 9

წარმომადგენლობითი ხარჯი 1828 1736

საგადასახადო ხარჯი 1087 6863

საკურსო სხვაობის ხარჯი 0 612

შეძენილი მომსახურება 295088 278233
 
					სულ	სხვა		ხარჯები: 345307 377597

5. ბალანსის ახსნა-განმარტებები

გრძელვადიანი აქტივები

1)	ძირითადი	საშუალებები																																								 	 								შენიშვნა	4

ობიექტისდასახელება ნაშთი
31.12.21

შემოსვლა გასვლა ნაშთი
31.12.20

შეძენის	ღირებულება        
1 ბიბლიოთეკა 622 0 0 622
2 ოფისის აღჭურვილობა 89203 2035 7491 94659
3 ავეჯი და ინვენტარი 77995 161 1596 79430

4 სატრანსპორტო საშუალება 105775 0 0 105775

ჯამი 273595 		2196	 9087 280486
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ცვეთა ნაშთი
31.12.21

ცვეთის
დარიცხვა

ცვეთის
ჩამოწერა

ნაშთი
31.12.20

1 ბიბლიოთეკა 0 0  0 0
2 ოფისის აღჭურვილობა 67939 6099 6613 68453
3 ავეჯი და ინვენტარი 66279 2781 1553 65051
4 სატრანსპორტო საშუალება 39378 10500 0 28875

ჯამი 173593 19380 8166 162379
  საბალანსო	ღირებულება 100002     118107

ძირითადი საშუალებების ცვეთა დარიცხულია წრფივი მეთოდით, აქტივიები ბალანსში 
ასახულია თვითღირებულებიდან აკუმულირებული ცვეთის თანხის გამოკლებით.  

2)	არამატერიალური	აქტივები																																																																					შენიშვნა	5

ობიექტისდასახელება ნაშთი
31.12.21 შემოსვლა გასვლა

ნაშთი
31.12.20

შეძენის	ღირებულება

1 საბუღალტრო პროგრამა 
„ორისი“ 4361 0 0 4361

5 პროგრამა ICS (მართვის 
სისტემა) 2225 - - 2225

6 ლიცენზია Strados Studio 5467 - - 5467
ჯამი 12053 0 0 12053

ამორტიზაცია ნაშთი
31.12.21 დარიცხვა ჩამოწერა ნაშთი

31.12.20

1
საბუღალტრო პროგრამა 
„ორისი“ 2427 333 0 2094

5
პროგრამა ICS (მართვის 
სისტემა) 1882 153 - 1729

6 ლიცენზია Strados Studio 3558 483 - 3075
ჯამი 7867 969 0 6898

საბალანსო	ღირებულება 4186 5155

არამატერიალური აქტივების ცვეთა დარიცხულია წრფივი მეთოდით, აქტივიები ბალანსში 
ასახულია თვითღირებულებიდან აკუმულირებული ცვეთის თანხის გამოკლებით.
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მიმდინარე	აქტივები								 	 	 	 	 											შენიშვნა	6

მარაგი შედგება შემდეგი ძირითადი ჯგუფებისაგან:

1.	მარაგი					                                                            

დასახელება თანხა
  2021წ 2020წ
საქონელი, აუდიტის სტანდარტები 5540 8513
მზა პროდუქცია, წიგნები 94518 144980
სხვა მარაგი 19 233
			სულ	მარაგი: 100077 153726

საქონლის ნაშთის შემადგენლობაში გაერთიანებულია ბაფში შემოწირულობის სახით 
მიღებული წიგნები და გასაყიდი საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა „ორისი“. მზა 
პროდუქციის ნაშთში   ACCA სახელმძღვანელოები. სხვა მარაგში ‒ მაკულატურისა და 
საწვავის ნაშთი.  

2.	სავაჭრო		და	სხვა	მოთხოვნები	                                                შენიშვნა	7

დებიტორულ დავალიანებას გააჩნია შემდეგი  სტრუქტურა:

დასახელება 2021წ 2020წ
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახ. 43695 54053
მოთხოვნები წევრებთან 262172 233319
საეჭვო მოთხოვნების (საწევრო) კორექტირება (30520) (47354)
მოთხოვნები პერსონალთან 150 308
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები 25254 29235
წინასწარ გადახდილი გადასახადები 14940 10161
   
			სულ	მოთხოვნები	და	წინასწარი	გადახდები: 300751 279722

სავაჭრო დებიტორებში შეტანილი მოთხოვნა ჩვეულებრივი იჯარის მიხედვით

საწარმოს ქვე იჯარით გაცემული  აქვს საოფისე ფართი, დარჩენილი 3 წლის  ვადით. 
საიჯარო გადასახდელების გადახდა ხდება ფიქსირებული თანხით. შემოსავლად 
აღიარებული საიჯარო გადასახდელები შეადგენს: 

2021წ. 2020წ.
მოკლევადიანი ვალდებულება 10070 10070

შეუქცევადი ჩვეულებრივი იჯარის ხელშეკ რუ ლებებთან დაკავშირებული მომავალი 
მინიმალური საიჯარო გადასახდელები პერიოდების მიხედვით შეადგენს:

2020წ. 2019წ.
არა უგვიანეს ერთი წლისა 10070 10070
ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა 20140 20210
ხუთი წლის შემდეგ   0   0
ჯამი 30210 30210
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4.	ფულადი	სახსრები	და		ექვივალენტები																 შენიშვნა	8

ბაფის ფულადი სახსრები განთავსებულია საქართველოს ბანკებში ეროვნული და 
უცხოური ვალუტის სახით, ქ. თბილისის და ფილიალების ოფისის ადგილმდებარეობის 
ბანკებში. მათი სტრუქტურა შემდეგია:

დასახელება 2021წ 2020წ
ნაღდი ფული სალაროში 704 3089
ფულადი სახსრები ბანკის მიმდინარე ანგარისებზე 213653 154559
უცხოური ვალუტა ბანკში 78211 92388
მოკლევადიანი ანაბრები  ბანკში 350000 420000
   
  სულ ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები 642568 670036

სავაჭრო	და	სხვა	ვალდებულებები																							 შენიშვნა	9

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებების სტრუქტურა:

დასახელება   2021წ 2020წ
მოწ.და მომსახ.წარმოშობილი ვალდებულებები 11146 11398
მიღებული ავანსები 127985 79818
გადასახდელი ხელფასები 4400 36249
სხვა ვალდებულებები 6609 4543
    150140 141008

სავაჭროვალდებულებებშიშეტანილიჩვეულებრივიიჯარისვალდებულება

საწარმოს ჩვეულებრივი იჯარით აღებული აქვს საოფისე ფართი, დარჩენილი 3 წლის  
ვადით. საიჯარო გადასახდელების გადახდა ხდება ფიქსირებული თანხით. ხარჯად 
აღიარებული საიჯარო გადასახდელები შეადგენს: 

2021წ. 2020წ.
მოკლევადიანი ვალდებულება 60000 60000

წლის ბოლოს საწარმოს გააჩნია შეუქცევადი ჩვეულებ რივი იჯარის მომავალი 
მინიმალური საიჯარო გადასახდელების შემდეგი ვალდებულებები:

არა უგვიანეს ერთი წლისა 75000 75000
ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა 225500 141250
ხუთი წლის შემდეგ   0   0
ჯამი 300500 216250

საწარმო უფლებამოსილია განაახლოს იჯარის ხელშეკრულება ვადის ამოწურვის შემდეგ.
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საგადასახადო	ვალდებულებები																												 შენიშვნა	10

საგადასახადო ვალდებულებების მუხლში ჩართულია საანგარიშგებო პერიოდის 
ბოლოსათვის დარიცხული საბიუჯეტო გადასახადები, რომელთა გადახდის ვადა 
ბალანსის შედგენის თარიღისათვის ამოწურული არ არის. მათი სტრუქტურა შემდეგ 
სურათს იძლევა:

საგადასახადო ვალდებულებების სტრუქტურა:

დასახელება 2021წ 2020წ
გადასახდელი მოგების გადასახადი 58 0
გადასახდელი სოციალური გადასახადი 67 1043
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი 1968 9547
გადასახდელი დღგ 8421 613
  10514 11203

ბაფ-ის განვითარების ფონდი

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის განვითარების 
ფონდი ფორმირებულია გასულ წლებში ეკონომიური საქმიანობიდან მიღებული მოგების 
საფუძველზე, რომელიც მოიცავს

ინვესტიციას	შვილობილ	კომპანიებში		 312400	ლარი

შეძენილ	გრძელვადიან	აქტივებს				 280500	ლარი

სასაქონლო	მატერიალური	ფასეულობების	მარაგს/სახელმძღვანელო,	
ლიტერატურა/		153700	ლარი

ბაფის		წევრებზე	დარიცხულ	და	ამოუღებელ	საწევრო	დავალიანებას	185965	ლარი

ფაქტიური	რეზერვს	/დეპოზიტზე	განთავსებული	თავისუფალი	ტანხა/	420000	ლარი.

დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები

დაკავშირებული მხარეები ან ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან წარმოადგენს: 

(ა)  მხარეებს, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ერთი ან რამდენიმე შუამავლით 
აკონტროლებენ, კონტროლდებიან ან არიან ერთობლივი კონტროლის ქვეშ 
კომპანიასთან (მათ შორის, დამფუძნებელ კომპანიასა და ფილიალებთან), ფლობენ 
წილს კომპანიაში, რაც მნიშვნელოვანი გავლენის მიზეზია და ფლობენ საერთო 
კონტროლს კომპანიაზე; 

(ბ)  კომპანიის ან მისი მშობელი საწარმოს ძირითად მმართველ პერსონალს; 

(გ)  (ა) ან (ბ) პუნქტში ჩამოთვლილთა ოჯახის წევრებს; 

(დ) მხარეებს, რომლებიც წარმოადგენენ (გ) ან (ბ) პუნქტში ჩამოთვლილი პირების მიერ 
კონტროლირებად ან ერთობლივად კონტროლირებად საწარმოებს, ან ამ პირებს 
მნიშნველოვანი გავლენა აქვთ მათზე, ან ასეთ საწარმოში ხმის მიცემის უფლება 
პირდაპირ ან არაპირდაპირ ამ პირების ხელშია. 
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საწარმო დაკავშირებულ მხარეებად განიხილავს:

 y შვილობილ საწარმოებს ‒ შპს  ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა ‒ ანგარიშგება“ 
და „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“, 

 y საბოლოო მაკონტროლებელი მხარე ‒ ბაფი

 y საწარმოები, რომლებზეც პირები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ‒ შპს „კონსაუდი“ 
და შპს „ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი“

          
შვილობილი საწარმოდან დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავლები

შვილობილი საწარმოდან საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
ფედერაციაში დივიდენდის სახით მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა:	2020		წელს	
35700	ლარი.

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პირების კომპენსაცია

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში უმაღლესი 
რანგის ხელმძღვანელი პირის მთლიანმა კომპენსაციამ შეადგინა: 

 y 2021 წელს   98800   ლარი; 
 y 2020  წელს 84600 ლარი, 
 y ფინანსური ანგარიშგება გამოსაქვეყნებლად ხელმოწერილია  2022  წლის 20 მაისს.

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა  
და აუდიტორთა ფედერაცია

მთავარიბუღალტერი
ქეთევანაბესალაშვილი

აღმასრულებელიდირექტორი
ლავრენტიჭუმბურიძე
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

ობლიგაციისშეფასებადაობლიგაციისობლიგაციისშეფასებადაობლიგაციის
შემოსავლიანობაშემოსავლიანობა

მოდული	„ფინანსური	მართვა“	(უმაღლესი	დონე)

ობლიგაციები და მათი ნაირსახეობები, როგორიცაა თამასუქი, სავალო ვალდებულება 
და სასესხო ფასიანი ქაღალდები წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელშიც ერთი პირი 
აღიარებს, რომ მეორის ვალი აქვს. ამგვარ დოკუმენტებს, როგორც დაფინანსების 
საშუალებას, მთავრობა (სახელმწიფო) და კომპანიები უშვებს. ხშირად მათ უწოდებენ 
ფიქსირებული შემოსავლების მქონე ან ფიქსირებულპროცენტიან ფასიან ქაღალდებს, 
რათა განვასხვაოთ წილობრივი ფასიანი ქაღალდებისგან (ჩვეულებრივი აქციებისგან), 
რადგან აქციებისგან განსხვავებით, ისინი ხშირად (მაგრამ არა ყოველთვის) 
ინვესტორებს უკუგებას აძლევენ რეგულარული ინტერვალებით. ობლიგაციებზე 
გადასახდელი პროცენტის თანხა, რომლის გადახდა ობლიგაციაზე მითითებული 
კუპონის მიხედვით ხდება, ფიქსირებულია, დივიდენდებისგან განსხვავებით, 
რომლებიც გადაიხდება ჩვეულებრივ აქციებზე და შეიძლება განსხვავებული სიდიდის 
იყოს. კორპორაციული ობლიგაციების უმეტესობა გარკვეული პერიოდის შემდეგ 
გამოსყიდვას ექვემდებარება. ამგვარად, „ჩვეულებრივი მარტივი“ ობლიგაცია 
ინვესტორებს რეგულარულ შემოსავალს მოუტანს პროცენტის გადახდის სახით 
და ობლიგაციის ძირი თანხა უკან დაუბრუნდება მათ გამოსყიდვისას, როდესაც 
ობლიგაციის ვადა ამოიწურება.

წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ, როგორ ხდება ობლიგაციების შეფასება და 
რა კავშირია ობლიგაციის ღირებულებას ანუ ფასს, ობლიგაციის ვადის გასვლისას 
(დაფარვისას) მის უკუგებასა (შემოსავლიანობას) და შემოსავლიანობის მრუდს 
შორის. 

ობ ლი გა ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა ანუ ფა სი
1-ელიმაგალითი

რამდენი უნდა გადაიხადოს ინვესტორმა დღეს ისეთი ობლიგაციის საყიდლად, რომელიც 
გამოსყიდვას ექვემდებარება ოთხ წელიწადში, $100ის ნომინალური ღირებულებით და 
რომლისთვისაც გადაიხდება 5% წლიური კუპონის განაკვეთი ნომინალური ღირებულების 
მიხედვით? ამ ტიპის რისკების მქონე ობლიგაციისთვის მოთხოვნილი უკუგება (ანუ 
შემოსავლიანობა) 4%ს შეადგენს.

როგორც ნებისმიერი აქტივის შეფასებისას, ინვესტორს, მაქსიმუმ, ენდომება მომავალი 
შემოსავლის ნაკადის მიმდინარე ღირებულების გადახდა, რომელიც დისკონტირებული 
იქნება მოთხოვნილი უკუგების (ანუ შემოსავლიანობის) განაკვეთით. ამგვარად, 
ობლიგაციის ღირებულება შეიძლება განისაზღვროს შემდეგნაირად:
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წე	ლი 1-ელი	წე	ლი	 მე-2	წე	ლი მე-3	წე	ლი მე-4	წე	ლი
ფუ ლა დი ნა კა დე ბი $5 $5 $5 $105

მიმ დი ნა რე  
ღი რე ბუ ლე ბა (4%)

5x1.04-1=4.81 5x1.04-2= 4.62 5x1.04-3 = 4.44 105x1.04-4= 89.75

ობ ლი გა ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა/ ფა სი (ფულადი ნა კა დე ბის მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბე ბის ჯა მი) 
= $103.62.

შენიშვნა: მა თე მა ტი კუ რად, 1ელი წლის თ ვის 5 / 1.041 იგი ვე ა, რაც 5 x 1.04-1  და 
ანა ლო გი უ რად იქ ნე ბა ყვე ლა წლის თ ვის.

თუ მოთხოვნილი უკუგების (ანუ შემოსავლიანობის) განაკვეთი 6% იქნებოდა, მაშინ 
ანალოგიური გამოთვლების შედეგად, ობლიგაციის ფასი იქნებოდა $96.53, ხოლო 
როდესაც უკუგების მოთხოვნილი განაკვეთი კუპონის განაკვეთის 5%ის ტოლია, ამ 
შემთხვევაში, ობლიგაციის მიმდინარე ფასი მისი ნომინალური ღირებულების, ანუ 
$100ის ტოლი იქნება.

ამგვარად, უკუპროპორციული დამოკიდებულება არსებობს ობლიგაციის შემო
სავლიანობასა და მის ფასს, ანუ ღირებულებას შორის. რაც უფრო მაღალია მოთხოვნილი 
უკუგების (ანუ შემოსავლიანობის) განაკვეთი, მით უფრო ნაკლებია ობლიგაციის ფასი 
და პირიქით. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ეს დამოკიდებულება არ არის წრფივი, არამედ 
კოორდინატთა სათავის მიმართ ჩაზნექილი მრუდის სახე აქვს.

ობ	ლი	გა	ცი	ის	ფა	სი

     		შე	მო	სავ	ლი	ა	ნო	ბა	(ანუ	მოთხოვ	ნი	ლი	უკუ	გე	ბა)

ჩვეულებრივი მარტივი ობლიგაცია (რომელიც ჩვენს მაგალითში განვიხილეთ), 
რომლისთვისაც წლიურ კუპონის განაკვეთს იხდიან, უმარტივესი ობლიგაციაა. 
ჩვეულებრივი მარტივი ობლიგაციის გარდა, უმაღლესი დონის ფინანსური მართვის 
მოდულის გამოცდაზე გამსვლელ კანდიდატებს გაცილებით უფრო რთული ობლიგაციების 
ცოდნა მოეთხოვებათ, როდესაც კუპონის განაკვეთის (პროცენტის) გადახდა 
ყოველწლიურად კი არა, უფრო ხშირად, წელიწადში რამდენჯერმე ხდება, როგორიცაა: 
კონვერტირებადი ობლიგაციები და ობლიგაციები ვარანტებით, რომლებიც მოიცავს 
ოფციონის ნიშანთვისებებს და გადახდის უფრო რთული სტრუქტურა აქვთ, მაგალითად, 
როდესაც ძირი თანხის გადახდა თანდათანობით, ეტაპობრივად ხდება, ან როდესაც 
ობლიგაციას ანუიტეტის ტიპის გადახდის სტრუქტურა აქვს.
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ობ ლი გა ცი ის უკუ გე ბა (ან შე მო სავ ლი ა ნო ბა) და ფარ ვი სას
თუ ცნობილია ობლიგაციის მიმდინარე ფასი და ასევე ინფორმაცია კუპონისა და 
გამოსყიდვის თარიღის შესახებ, ამ ინფორმაციის გამოყენება შეგვიძლია ობლიგაციის 
მოთხოვნილი უკუგების, ანუ შემოსავლიანობის გამოსათვლელად ობლიგაციის დაფარვის 
მომენტისთვის.

მე-2მაგალითი 

ობლიგაცია, რომლისთვისაც გადაიხდება 7% კუპონი, გამოსყიდვას ექვემდებარება ხუთ 
წელიწადში ნომინალური ღირებულებით ($100) და ამჟამად ის იყიდება $106.62ად.

განსაზღვრეთ მისი შემოსავლიანობა (ანუ უკუგების მოთხოვნილი განაკვეთი). 

$106.62 = $7 x (1 + r)-1 + $7 x (1+ r)-2 + … + $107 x (1+ 4)-5

rის გა სა გე ბად შეგ ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ ში და უკუ გე ბის გა ნაკ ვე თის მიდ გო მა. ვი ნა ი დან 
ობ ლი გა ცი ის ამ ჟა მინ დე ლი ფა სი მე ტია $100ზე, r 5%ზე ნაკ ლე ბი უნ და იყოს. 

თავ და პირ ვე ლად rის ნაც ვ ლად ავი ღოთ 5%.

$7 x 4.3295 [5%, ხუთ წ ლი ა ნი ანუ ი ტე ტი] + $100 x 0.7835 [მიმდინარე ღი რე ბუ ლე ბა 5%, 
ხუ თი წე ლი] = $30.31 + $78.35 = $108.66;  

ახ ლა rის ნაც ვ ლად ავი ღოთ 6%: 

$7 x 4.2124 [6%, ხუთ წ ლი ა ნი ანუ ი ტე ტი] + $100 x 0.7473 [მიმდინარე ღი რე ბუ ლე ბა 6%, 
ხუ თი წე ლი]  = $29.49 + $74.73 = $104.22;

შე მო სავ ლი ა ნო ბა = 5% + 108.66 _ 106.62
108.66 _ 104.22  x 1% = 5.46%;

5.46%  არის ობ ლი გა ცი ის შე მო სავ ლი ა ნო ბა და ფარ ვი სას (ანუ გა მოს ყიდ ვი სას);

შემოსავლიანობა დაფარვისას არის უკუგების ის განაკვეთი (დონე), რომლის დროსაც 
ყველა მომავალი შემოსავლის ნაკადის მიმდინარე ღირებულებების ჯამი ობლიგაციის 
მიმდინარე ფასის ტოლია. ეს არის უკუგების საშუალო განაკვეთი (დონე), რომლის 
მიღებასაც ინვესტორები მოელიან ობლიგაციიდან მის გამოსყიდვამდე. ობლიგაციების 
შემოსავლიანობა გამოსყიდვისას, ჩვეულებრივ, კოტირებულია ობლიგაციის 
საბოლოო ფასის მიხედვით და ცხადდება ფინანსურ პრესაში. მაგალითად, ფინანსურ 
პრესაში გამოცხადებული კოტირებული შემოსავლიანობა ხშირად არის შეთავაზების 
შემოსავლიანობა. შეთავაზების შემოსავლიანობა არის ობლიგაციის შემოსავლიანობა 
დაფარვისას, ობლიგაციის მიმდინარე შეთავაზების ფასის (ანუ ფასის, რომლითაც 
შესაძლებელია ობლიგაციის ყიდვა) მიხედვით.  

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის გა დახ დის ვა დის სტრუქ ტუ რა და  
შე მო სავ ლი ა ნო ბის მრუ დი 
ობლიგაციის შემოსავლიანობა დაფარვისას გამოითვლება მიმდინარე საბაზრო 
ფასზე, ობლიგაციის დაფარვის ვადასა და გადასახდელი კუპონის სიდიდეზე (და 
მისი გადახდის სიხშირეზე) დაყრდნობით. თუმცა, თუ კორპორაციული ობლიგაციის 
გამოშვება პირველად ხდება, მისი ფასი ან/და გადასახდელი კუპონის პროცენტის 
სიდიდე მოთხოვნილი შემოსავლიანობის (უკუგების) მიხედვით უნდა განისაზღვროს. 
მოთხოვნილი შემოსავლიანობა ეფუძნება საპროცენტო განაკვეთების გადახდის ვადის 
სტრუქტურას და მისი განხილვა მანამდე უნდა მოხდეს, სანამ დაადგენენ, რა ფასი უნდა 
ჰქონდეს ობლიგაციას.
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სწორი ნამდვილად არ იქნება ვიგულისხმოთ, რომ ერთი და იმავე ტიპის რისკების 
მქონე ობლიგაციებს, რომლებსაც გამოსყიდვის სხვადასხვა თარიღები აქვს, იდენტური 
ექნებათ მოთხოვნილი უკუგების განაკვეთი, ანუ შემოსავლიანობა. ფაქტობრივად, 
აშკარაა, რომ ბაზრები განსხვავებულ წლიურ უკუგებას ან შემოსავლიანობას ითხოვენ 
ობლიგაციებზე, რომლებსაც დაფარვის, ანუ გამოსყიდვის სხვადასხვა ვადა აქვთ, მაშინაც 
კი, თუ ობლიგაციები ერთი და იმავე რისკის კატეგორიას მიეკუთვნება. ამას უწოდებენ 
საპროცენტო განაკვეთების გადახდის ვადის სტრუქტურას და სპოტ შემოსავლიანობის 
მრუდით, ანუ მარტივი შემოსავლიანობის მრუდით გამოისახება.

მაგალითად, კომპანიამ შეიძლება ასე დაადგინოს: თუ მას ერთწლიანი ობლიგაციის 
გამოშვება სურს, შეიძლება წლიური 3%ის პროცენტის გადახდა დასჭირდეს ამ ერთ 
წელს; თუ ორწლიანი ობლიგაციის გამოშვება სურს, ბაზარმა შეიძლება მოითხოვოს 
3.5% წლიური საპროცენტო განაკვეთი, ხოლო სამწლიანი ობლიგაციისთვის, შეიძლება 
მოითხოვებოდეს წლიური შემოსავლიანობა 4.2%. მაშასადამე, პირველ შემთხვევაში, 
კომპანიას დასჭირდება ერთ წელიწადში 3% პროცენტის გადახდა; 3.5%ის გადახდა 
ორი წლის მანძილზე თითოეულ წელს, თუ ორი წლით სურს სახსრების სესხება და 4.2%
ის გადახდა თითოეულ წელს სამი წლის მანძილზე, თუ სამი წლით ისესხებს ფულს. ამ 
შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთების ვადის სტრუქტურა გრაფიკულად გამოისახება 
აღმავალი მრუდით. 

აღმავალი მრუდის ხასიათიდან გამომდინარე, ნორმალური იქნება, თუ ვივარაუდებთ, 
რომ უფრო ხანგრძლივი დაფარვის ვადის მქონე ობლიგაციას რისკის კომპენსაციისთვის 
უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთი დასჭირდება. აქ ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ 
განსახილველ ობლიგაციებს შეიძლება ერთი და იმავე ტიპის რისკები ახასიათებდეს, 
მაგრამ რაც უფრო ხანგრძლივია ობლიგაციის ვადა, მით უფრო გაიზრდება 
განუსაზღვრელობა.

თუმცა, სავსებით ნორმალურია, რომ არსებობს მრავალი განსხვავებული ფორმის 
შემოსავლიანობის მრუდი, იმისდა მიხედვით, რა შეხედულება აქვს ბაზრებს იმის შესახებ, 
როგორ შეიძლება შეიცვალოს საპროცენტო განაკვეთები მომავალში. საპროცენტო 
განაკვეთების გადახდის ვადების (დროითი) სტრუქტურის, ანუ შემოსავლიანობის მრუდის 
ასახსნელად ძირითადად სამი თეორია აღმოცენდა: მოლოდინების ჰიპოთეზის თეორია, 
ლიკვიდობის უპირატესობის ჰიპოთეზის თეორია და ბაზრის სეგმენტაციის ჰიპოთეზის 
თეორია. მართალია, ამ თეორიების ახსნა ამ სტატიის მიზანს სცილდება, მაგრამ ეს 
საკითხები დეტალურად არის გარჩეული ინვესტიციებისა და ფინანსური მართვის ბევრ 
სახელმძღვანელოში.  

ობ ლი გა ცი ე ბის შე ფა სე ბა შე მო სავ ლი ა ნო ბის მრუ დის სა ფუძ ველ ზე
წლიური სპოტ შემოსავლიანობის მრუდები ხშირად ქვეყნდება ფინანსურ პრესაში, 
ან ცენტრალური ბანკების მიერ (მაგალითად, ინგლისის ბანკი თავის ვებგვერდზე 
რეგულარულად აქვეყნებს გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო ობლიგაციის 
შემოსავლიანობის მრუდებს). სპოტ შემოსავლიანობის მრუდის გამოყენება შესაძლებელია 
ობლიგაციის ფასის, ან ღირებულების შესაფასებლად.

მე-3მაგალითი

კომპანიას სურს ობლიგაციის გამოშვება, რომელიც გამოსყიდვას დაექვემდებარება ოთხ 
წელიწადში ნომინალური ღირებულებით ($100)  და ამავე დროს სურს, გადაიხადოს 
წლიური კუპონი 5% ნომინალური ღირებულების მიხედვით. განსაზღვრეთ ფასი, 
რომლითაც უნდა გამოუშვან ობლიგაცია.
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წლიური სპოტ შემოსავლიანობის მრუდი ამ ტიპის რისკის მქონე ობლიგაციისთვის არის 
შემდეგი:

ერ	თ	წ	ლი	ა	ნი 3.5%

ორ	წ	ლი	ა	ნი	 4.0%

სამ	წ	ლი	ა	ნი	 4.7%

ოთხ	წ	ლი	ა	ნი	 5.5%

ოთხ წ ლი ა ნი ობ ლი გა ცი ი დან გა და იხ დე ბა/ მი ი ღე ბა შე მო სავ ლის შემ დე გი ნა კა დე ბი:

წე	ლი	 	 1	 	2	 	3	 			4
გა დახ და $5     $5     $5 $105

ამ ობლიგაციის გამარტივება შესაძლებელია ოთხ განცალკევებულ ობლიგაციად 
დაყოფით, რომლებსაც ექნებათ გადახდის შემდეგი სტრუქტურა: 

წე	ლი	 	 	 1	 2	 3	 4
1-ელი	ობ	ლი	გა	ცია $5   

მე-2	ობ	ლი	გა	ცია  $5  

მე-3	ობ	ლი	გა	ცია   $5 

მე-4	ობ	ლი	გა	ცია    $105  

როგორც ვხედავთ, თითოეულ წელს თითოეული წლიური გადახდა ერთადერთი 
გადახდაა, რომელიც ძალიან ჰგავს ნულოვანი კუპონის მქონე ობლიგაციას და მისი 
მიმდინარე ღირებულების გამოთვლა შესაძლებელია თითოეული ფულადი ნაკადის 
დისკონტირებით, შემოსავლიანობის მრუდის შესაბამისი განაკვეთით:

1-ელი	ობ	ლი	გა	ცია $5 x 1.035-1 = $4.83

მე-2	ობ	ლი	გა	ცია $5 x 1.04-2 = $4.62 

მე-3	ობ	ლი	გა	ცია $5 x 1.047-3 = $4.36

მე-4	ობ	ლი	გა	ცია $105 x 1.055-4 = $84.76

ამ ფულადი ნაკადების ჯამი არის ფასი, რომლითაც შეიძლება ობლიგაციის გამოშვება, 
ანუ $98.57.

თუ იმავე მეთოდიკას მივმართავთ, რომელიც მე2 მაგალითში გამოვიყენეთ, ობლიგაციის 
შემოსავლიანობა დაფარვის თარიღისთვის იქნება 5.41%.

ამ გამოთვლებიდან შეგვიძლია რამდენიმე მნიშვნელოვანი დასკვნა გამოვიტანოთ: 
პირველი, 5.41% ნაკლებია 5.5% ზე, რადგან ობლიგაციიდან უკუგების გარკვეული 
თანხები წარმოიქმნება წინა წლებში, როდესაც შემოსავლიანობის მრუდზე საპროცენტო 
განაკვეთები ნაკლებია, მაგრამ უკუგების უდიდესი ნაწილი მოდის მე4 წელზე; მეორე, 
ობლიგაციის შემოსავლიანობა დაფარვისას არის საპროცენტო განაკვეთების გადახდის 
(დროითი) სტრუქტურის საშუალო; მესამე, შემოსავლიანობა დაფარვისას გამოითვლება 
მას შემდეგ, როდესაც უკვე გამოთვლილია ობლიგაციის ფასი, ან ობლიგაციის ფასის 
შესახებ მონაცემები მოპოვებულია ბაზარზე დაკვირვებით, მაგრამ თეორიულად, 
ობლიგაციის ფასს ან ღირებულებას განსაზღვრავს საპროცენტო განაკვეთების გადახდის 
სტრუქტურა.



22

მა თე მა ტი კუ რად: 

ობ ლი გა ცი ის ფა სი = კუ პო ნი x (1+ r1)-1 + კუ პო ნი x (1+ r2)-2 + … + კუ პო ნი x (1+ rn)-n + გა
მოს ყიდ ვის ღი რე ბუ ლე ბა x (1+ rn)-n,

სა დაც  r1,  r2 და ა.შ. არის სპოტ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი შე მო სავ ლი ა ნო ბის მრუ დის 
მი ხედ ვით, ხო ლო n არის დრო ის პე რი ო დე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც 
ხდე ბა კუ პო ნის თან ხის გა დახ და და ბო ლო კომ პო ნენ ტი არის ობ ლი გა ცი ის ღი რე ბუ ლე
ბა, რო დე საც მი სი გა მოს ყიდ ვა ხდე ბა.

ამ სტატიაში, ვგულისხმობთ, რომ კუპონების გადახდა ყოველწლიურად ხდება, მაგრამ, 
სინამდვილეში, გავრცელებული პრაქტიკის მიხედვით, კუპონების გადახდა უფრო 
ხშირად ხორციელდება (წელიწადში რამდენჯერმე). ასეთ შემთხვევაში, უნდა შემცირდეს 
გადასახდელი კუპონების თანხები და გაიზარდოს გადახდის დროის პერიოდების სიხშირე.

შე მო სავ ლი ა ნო ბის მრუ დის შე ფა სე ბა
სპოტ შემოსავლიანობის მრუდის შესაფასებლად რამდენიმე მეთოდი გამოიყენება და, 
სავარაუდოდ,  ეს იტერაციული პროცესი გაცილებით უფრო ადვილი გასაგებია, როდესაც 
ობლიგაციების შემოსავლიანობის ყოველი მომდევნო ნაკადის სიდიდე წინა მონაცემზე 
დაყრდნობით გამოითვლება. შემდეგი მაგალითიდან ჩვენ დავინახავთ, როგორ ტარდება 
ამგვარი გაანგარიშებები პრაქტიკაში.

მე-4მაგალითი

მთავრობას გამოშვებული აქვს სამი ობლიგაცია, ყველა მათგანის ნომინალური 
ღირებულება შეადგენს $100ს და გამოსყიდვას ექვემდებარება ერთ, ორ და სამ 
წელიწადში, შესაბამისად. ვინაიდან ეს ობლიგაციები ყველა სახელმწიფო ობლიგაციებია, 
დავუშვათ, რომ ისინი მიეკუთვნება რისკის ერთსა და იმავე კატეგორიას. ასევე 
ვიგულისხმოთ, რომ კუპონები გადასახდელია წელიწადში ერთხელ. „ა“ ობლიგაციის 
კუპონის განაკვეთი, რომელიც ერთ წელიწადშია გამოსასყიდი, შეადგენს 7%ს და 
იყიდება $103ად; „ბ“ ობლიგაციის კუპონის განაკვეთი, რომელიც ორ წელიწადშია 
გამოსასყიდი, შეადგენს 6%ს და იყიდება $102ად; „გ“ ობლიგაციის კუპონის განაკვეთი, 
რომელიც სამ წელიწადშია გამოსასყიდი, შეადგენს 5%ს და იყიდება $98ად.  

შემოსავლიანობის მრუდის გრაფიკის ასაგებად თითოეული ობლიგაციის ფულადი 
ნაკადები დისკონტირდება თანამიმდევრულად, რათა განისაზღვროს სამი წლისთვის 
წლიური სპოტ განაკვეთები:

ობ	ლი	გა	ცია	„ა“:  $103 = $107 x (1+ r1)-1 
   r1 = 107/103 – 1 = 0.0388   ანუ  3.88%;

ობ	ლი	გა	ცია	„ბ“:	     $102 = $6 x 1.0388-1 + 106 x (1+ r2)-2; 
   r2 = [106 / (102 – 5.78)]1/2 – 1= 0.0496  ანუ  4.96%; 

ობ	ლი	გა	ცია	„გ“:				   $98 = $5 x 1.0388-1 + $5 x 1.0496-2 + 105 x (1+ r3)-3;
   r2 = [105 / (98 – 4.81 – 4.54)]1/3 – 1 = 0.0580 ანუ 5.80%. 

ამ გ ვა რად, წლი უ რი სპოტ შე მო სავ ლი ა ნო ბის მრუ დი იქ ნე ბა:

წე	ლი	
1 3.88%

2 4.96%

3 5.80%



23

ამ სტატიაში ჩვენ არ განვიხილავთ სპოტ შემოსავლიანობის მრუდის შეფასების სხვა 
მეთოდებს, როგორიცაა მაგალითად, მრავალფაქტორული რეგრესიული ანალიზი და 
ნულოვანი კუპონის მქონე ობლიგაციების სპოტ განაკვეთებზე დაკვირვება, რადგან 
ეს საკითხები არ შედის უმაღლესი დონის ფინანსური მართვის მოდულის სასწავლო 
პროგრამაში. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ხშირად ფინანსური პრესა და ცენტრალური ბანკები აქვეყნებენ 
სპოტ შემოსავლიანობის მრუდების შეფასებებს, გამოშვებულ სახელმწიფო ობლიგაციებზე 
დაყრდნობით. ცალკეული კორპორაციული ობლიგაციების შემოსავლიანობის მრუდები 
შეიძლება შეფასდეს ამ მონაცემების საფუძველზე, კერძოდ, ამ ობლიგაციებზე 
შესაფერისი სპრედების დამატებით. მაგალითად, სპრედების (საბაზისო პუნქტებში) 
შემდეგი ცხრილი შედგენილია საცალო ვაჭრობის სექტორისთვის.

რე	ი	ტინ	გი	 1-ელი	წე	ლი	 მე-2	წე	ლი	 მე-3	წე	ლი
   AAA       14       25      38

   AA       29       41      55

   A       46       60      76

მე-5მაგალითი

საცალო ვაჭრობის კომპანია „მეისონს“ აქვს საკრედიტო რეიტინგი AA, მისი 
პერსონალური შემოსავლიანობის მრუდი სახელმწიფო ობლიგაციის შემოსავლიანობის 
მრუდისა და ზემოთ მოცემული სპრედების ცხრილის საფუძველზე შეიძლება შეფასდეს 
შემდეგნაირად:

1-ელი	წე	ლი	 მე-2	წე	ლი	 მე-3	წე	ლი
    4.17%       5.37%       6.35% 

ეს არის უკუგების ის განაკვეთები (დონეები), რომლის მიღებასაც მოელის ინვესტორი, 
რომელიც იყიდის „მეისონის“ ობლიგაციებს. მაშასადამე, „მეისონმა“ ეს განაკვეთები 
უნდა გამოიყენოს დისკონტირების განაკვეთებად, რათა შეაფასოს კუპონების ფასი ან 
ღირებულება, როდესაც გამოუშვებს ახალ ობლიგაციებს. და მაშინ, „მეისონის“ არსებული 
ობლიგაციების საბაზრო ფასი მის პერსონალურ შემოსავლიანობის მრუდს ასახავს.

დას კ ვ ნა
ამ სტატიაში განვიხილეთ ობლიგაციების ფასს, შემოსავლიანობის მრუდსა და დაფარვის 
მომენტის შესაფერის შემოსავლიანობას შორის ურთიერთკავშირი. ჩვენ ვნახეთ, როგორ 
შეიძლება შევაფასოთ ობლიგაციები და როგორ უნდა განვსაზღვროთ შემოსავლიანობის 
მრუდი ერთი და იმავე ტიპის რისკის მქონე ობლიგაციებისთვის, რომლებსაც დაფარვის 
განსხვავებული ვადები აქვთ. დასასრულს, ასევე ვნახეთ, როგორ შეიძლება შეფასდეს 
ცალკეული კომპანიის შემოსავლიანობის მრუდი.

ვიმედოვნებთ, რომ ეს სტატია კანდიდატებს დაეხმარება ობლიგაციებსა და ობლიგაციების 
შეფასებასთან დაკავშირებული საკითხების უკეთ გაგებასა და, მაშასადამე, ამ თემაზე 
მომზადებულ საგამოცდო კითხვებზე კვალიფიციური პასუხის გაცემაში.

თავდაპირველი სტატიის განახლებული  
ვერსია მოამზადა უმაღლესი დონის  

„ფინანსური მართვის“ მოდულის  
საგამოცდო კომისიის წევრმა



24

გამოცდისჩაბარებისტექნიკაგამოცდისჩაბარებისტექნიკა
რამდენიმერჩევაიმისშესახებ,

რაარუნდაგააკეთოსკანდიდატმაგამოცდაზე
მო	დუ	ლი	„საწარმოს	სტრა	ტე	გი	უ	ლი	ან	გა	რიშ	გე	ბა“

ამ სტა ტი ა ში ყუ რადღე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ გა მოც დის ჩა ბა რე ბის არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბელ 
ტექ ნი კა ზე/ მიდ გო მა ზე, რა საც სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის გა მოც
დებ ზე კან დი და ტე ბი ხში რად იყე ნე ბენ პა სუ ხე ბის მომ ზა დე ბი სას. ეს სა კითხე ბი ახა ლი არ 
არის. გა მომ ც დე ლი ყო ვე ლი სე სი ის დროს ამ პრობ ლე მებ ზე მი უ თი თებს კან დი და ტებს 
თა ვის კო მენ ტა რებ ში, მაგ რამ რა ტომ ღაც კან დი და ტე ბი ამას ყუ რადღე ბას არ აქ ცე ვენ.

პრობ ლე მე ბი უკავ შირ დე ბა კან დი და ტე ბის გა და ჭარ ბე ბულ „ენთუზიაზმს“. სწო რედ იმი ტომ 
დავ წე რე ეს სტა ტი ა, რომ მსურს კან დი და ტებ მა კარ გად გა იც ნო ბი ე რონ ჩვე ნი რჩე ვე ბი 
და ცო ტა თი უფ რო მე ტად გა ა კონ ტ რო ლონ თა ვი სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის 
მო დუ ლის სა გა მოც დო კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბის გა ცე მი სას. 

მთა ვა რი პრობ ლე მა, რო მელ საც ამ სტა ტი ა ში გან ვი ხი ლავ, ეხე ბა ზო გი ერთ კან დი დატს, 
რომ ლე ბიც „ბ“ გან ყო ფი ლე ბის თხრო ბი თი (აღწერილობითი) ხა სი ა თის კითხ ვებ ზე პა
სუ ხე ბის გა ცე მი სას უაზ როდ მსჯე ლო ბენ კითხ ვის თ ვის სრუ ლი ად შე უ სა ბა მო სა კითხებ ზე. 
ამ გ ვა რი მიდ გო მა გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს, რო დე საც კითხ ვა ეხე ბა 
რო მე ლი მე კონ კ რე ტულ დარგს, ან რო დე საც კითხ ვა შე რე უ ლი ა. ამ პრობ ლე მის სა ი ლუს
ტ რა ცი ოდ გა მო ვი ყე ნე წი ნა წლე ბის სა გა მოც დო მა სა ლი დან მე2 კითხ ვის (გ) ნა წი ლი. 
ეს კითხ ვა ეხე ბო და სა წარ მოს, სა ხელ წო დე ბით „ქეითი“, რო მე ლიც საქ მი ა ნო ბას ეწე ო და 
პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის მწარ მო ე ბელ დარ გ ში. 

სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ შე მოგ თა ვა ზებთ ორ ნა ირ პა სუხს. ორი ვე ჩე მი მომ ზა დე ბუ ლი ა, მაგ რამ 
ძა ლი ან ჰგავს კან დი და ტე ბის მი ერ რე ა ლუ რად მომ ზა დე ბულ პა სუ ხებს: ერთ პა სუხ ში 
ნაჩ ვე ნე ბია პა სუ ხის მომ ზა დე ბის კარ გი მიდ გო მა, მე ო რე ში ‒ არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი.

კითხ ვა შემ დეგ ნა ი რად იყო ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი:

20X8 წლის 1 აპ რილს „ქეითი“ იყო „დეითის“ პირ და პი რი წი ლის მფლო ბე ლი, რო მე ლიც 
მას „დეითში“ 70% ხმის უფ ლე ბას ანი ჭებ და. 20X9 წლის მა ის ში „დეითმა“ გა მო უშ ვა 
ახა ლი აქ ცი ე ბი, რომ ლებ ზეც მთლი ა ნად ხე ლი მო ა წე რა ერ თ ერ თ მა ახალ მა ინ ვეს ტორ
მა. კა პი ტა ლის გაზ რ დის შემ დეგ, „ქეითს“ თა ვის ყო ფილ შვი ლო ბილ სა წარ მო ში დარ ჩა 
ხმის უფ ლე ბე ბის 35%. მე ო რე მხრივ, იმავ დ რო უ ლად „დეითის“ აქ ცი ო ნე რებ მა ხე ლი 
მო ა წე რეს ახალ შე თან ხ მე ბას, რო მე ლიც ეხე ბო და „დეითის“ მარ თ ვის ახალ წე სებს. 

ახა ლი შე თან ხ მე ბის თა ნახ მად „ქეითი“ უკ ვე აღარ იქ ნე ბო და წარ მოდ გე ნი ლი „დეითის“ 
დი რექ ტორ თა საბ ჭო ში, არც მის მარ თ ვა ში მი ი ღებ და მო ნა წი ლე ო ბას. ამის შემ დეგ, 
„ქეითმა“ გა ნი ხი ლა და მი იჩ ნი ა, რომ მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, არ მო ე წე რა ხე ლი აქ ცი
ე ბის ახალ ემი სი ა ზე ტოლ ფა სი იყო „დეითში“ ფლო ბი ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შემ ცი რე ბის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის. „ქეითი“ მსჯე ლობ და, რომ  რად გან „დეითში“ ახა ლი ინ ვეს ტი ცია 
არ ჩა დო, ეს იმას ნიშ ნავ და, რომ არ სურს „დეითში“ ფლო ბი ლი ინ ვეს ტი ცი ის ღი რე
ბუ ლე ბის ამო ღე ბა ძი რი თა დად აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბის გაგ რ ძე ლე ბით და ეს მი იჩ ნე ო და 
ინ ვეს ტი ცი ის გა ყიდ ვად. იმის გა მო, რომ „დეითი“ არის გან ცალ კე ვე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა 
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(თავისი გან ცალ კე ვე ბუ ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბით, ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი თა და მომ ხ მა რებ ლე
ბით), „ქეითმა“ მი იჩ ნი ა, რომ 20X9 წლის 31 მა ი სამ დე პე რი ო დის „დეითის“ შე დე გე ბი 
წარ მოდ გე ნი ლი უნ და ყო ფი ლი ყო ფასს 5ის ‒ „გასაყიდად გა მიზ ნუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი 
აქ ტი ვე ბი და შეწყ ვე ტი ლი ოპე რა ცი ე ბი“ ‒ პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად. 

მო გეთხო ვე ბათ:

მი სა ღე ბია თუ არა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნე
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით კომ პა ნი ის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მა 20X9 
წლის 31 მა ისს დას რუ ლე ბუ ლი წლის თ ვის.

(8	ქუ	ლა)

არა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლი პა სუ ხი

ფასს 9 ‒ „ფინანსური ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი“ ‒ ად გენს კრი ტე რი უ მებს გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი 
ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის თ ვის. პირ ვე ლი, აქ ტი ვი გა მიზ ნუ ლი უნ და იყოს გა სა ყი დად, მი სი 
ღი რე ბუ ლე ბის ამო ღე ბა შე უძ ლე ბე ლი უნ და იყოს მი სი გა მო ყე ნე ბის გაგ რ ძე ლე ბის შე დე
გად, მე ო რე, აქ ტი ვი ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და იყოს გა სა ყი დად ‒ ყო ვე ლი ვე ეს იმას ნიშ ნავს, 
რომ კომ პა ნი ას აქვს გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი აქ ტი ვი. დი რექ ტორ მა უნ და გა ნი ხი ლოს გა
რე მო ე ბე ბი და ნა ხოს, არის თუ არა აქ ტი ვი გა სა ყი დად ხელ მი საწ ვ დო მი. შემ დეგ უნ და 
გა ნი ხი ლოს, აქ ტი ვი შვი ლო ბი ლი სა წარ მოა თუ არა. დი რექ ტო რე ბი იხი ლა ვენ აქ ტი ვის 
გა ყიდ ვას. ასე, რომ ეს აქ ტი ვი მოკ ლე ვა დი ა ნი აქ ტი ვი ა. სა აქ ციო კა პი ტა ლის გა მოშ ვე ბა 
ასუს ტებს კონ ტ როლს; შე იძ ლე ბა „ქეითმა“ გა უ ფა სუ რე ბა უნ და ასა ხოს. გა უ ფა სუ რე ბას 
მა შინ აქვს ად გი ლი, რო დე საც სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა აღე მა ტე ბა ანაზღა უ რე ბად ღი
რე ბუ ლე ბას. ანაზღა უ რე ბა დი ღი რე ბუ ლე ბა არის უდი დე სი გა მო ყე ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა სა 
და გა ყიდ ვის და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბულ სა მარ თ ლი ან ღი რე ბუ ლე ბას შო რის. სა კუთ
რე ბის შემ ცი რე ბა გა უ ფა სუ რე ბას ნიშ ნავს. გა ყიდ ვი დან ფუ ლა დი ნა კა დე ბი არ მი ი ღე ბა.

არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი პა სუ ხი ‒ ჩე მი კო მენ ტა რე ბი

გი ჭირთ ამ გ ვა რი ტექ ს ტის წა კითხ ვა? წარ მო იდ გი ნეთ, რა სა ში ნე ლი წა სა კითხი იქ ნე ბო
და გა ურ კ ვე ვე ლი ხელ ნა წე რით და წე რი ლი იგი ვე ტექ ს ტი. სა ნამ ამ პა სუხს ნა წი ლე ბად 
დავ ყოფთ გან სა ხილ ვე ლად, ჯერ შე ვა ფა სოთ ის, რაც და დე ბი თია ამ პა სუხ ში: 

პირ ვე ლი და ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო მენ ტი ის არის, რომ კან დი და ტი ბო ლომ დე 
ცდი ლობ და პა სუ ხის გა ცე მას. ამ ნა წერ ზე, კან დი და ტი, სა ვა რა უ დოდ, რვა ქუ ლი დან ორ 
ქუ ლას მი ი ღებ და. ორი ქუ ლა უკე თე სი ა, ვიდ რე არა ფე რი (ნული). მე ო რე, პა სუხ ში ნახ სე
ნე ბია რამ დე ნი მე მთა ვა რი სა კითხი. აქ ნახ სე ნე ბია „კონტროლი“ და „კრიტერიუმები~. 
ეს ორი ვე ტერ მი ნი მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს სცე ნარ ში და ამით შე იძ ლე ბა ორი 
ქუ ლის მო პო ვე ბა. მე ვი ცი, რომ ტექ ს ტი გა მარ თუ ლი ენით არ არის და წე რი ლი, გან სა
კუთ რე ბით ზო გი ერ თი წი ნა და დე ბა, მაგ რამ კან დი და ტებს ვურ ჩევ, ამა ზე არ ინაღ ვ ლონ, 
რად გან გა მოც დის ფაქ ტო რით შექ მ ნი ლი და ძა ბუ ლო ბის გა მო, შე საძ ლე ბე ლია წი ნა და
დე ბე ბი ცო ტა თი და მა ხინ ჯე ბუ ლი იყოს.   

ახ ლა და ვუბ რუნ დეთ ნაკ ლო ვა ნე ბებს ‒ პა სუ ხი უკი დუ რე სად ქა ო სუ რად არის და წე რი ლი. 
არ და გე უფ ლათ ისე თი შეგ რ ძ ნე ბა, თით ქოს კან დი დატ მა ნა ხე ვა რი სცე ნა რი წა ი კითხა 
და შემ დეგ გა ოფ ლი ა ნე ბულ მა და შე ში ნე ბულ მა აქ მო ყა რა ყვე ლა ნა ი რი ძვე ლი ნა გა ვი? 
ალ ბათ ხვდე ბით, რომ კან დი დატ მა „რაღაცრაღაცეები“ იცის, მაგ რამ არა ნორ მა ლურ მა 
პა ნი კამ გა ნა პი რო ბა ამ გ ვა რი ქა ო სი მის პა სუხ ში. სწო რედ ასე აღ ვიქ ვამ მე ამას. ვურ ჩევ 
კან დი და ტებს, ჩა ი სუნ თ ქონ, დამ შ ვიდ დ ნენ და მო ა დუ ნონ მხრე ბი. ახ ლა კი გან ვი ხი ლოთ 
სა მი სპე ცი ფი კუ რი პრობ ლე მა.
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პრობ ლე მა 1. ფასს ტან დარ ტე ბის ნომ რე ბი

ფასს 9ის ხსე ნე ბა პა სუ ხის და საწყის ში კარ გი და საწყი სი არ არის. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ფასს 
9 ეხე ბა ფი ნან სურ ინ ს ტ რუ მენ ტებს, მაგ რამ გა სა ყი დად გა მიზ ნულ გრძელ ვა დი ან აქ ტი ვებს 
ფასს 5 ‒ „გასაყიდად გა მიზ ნუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი აქ ტი ვე ბი და შეწყ ვე ტი ლი ოპე რა ცი ე ბი“ 
არე გუ ლი რებს. ჩვენ თ ვის ეს ცნო ბი ლი ა, რად გან ამის შე სა ხებ სცე ნარ შია აღ ნიშ ნუ ლი. ეს 
არის კი დევ ერ თი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმი სა, რომ კან დი დატ მა სცე ნა რი ბო ლომ დე არ წა ი
კითხა. გირ ჩევთ, რო დე საც პა სუ ხობთ თხრო ბი თი, აღ წე რი ლო ბი თი ხა სი ა თია კითხ ვას, 
მთე ლი ყუ რადღე ბა გა და ი ტა ნეთ პა სუ ხის ში ნა არ ს ზე და ნუ და ა მა  ხინ   ჯებთ პა სუხს ფასს 
სტან დარ ტე ბის არას წო რი ნომ რე ბით. თუ თქვენ მოგ წონთ ფასს სტან დარ ტე ბის ნომ რე ბის 
ხსე ნე ბა და შე გიძ ლი ათ მა თი და მახ სოვ რე ბა, მა შინ სწო რად და ა სა ხე ლეთ ნომ რე ბი. თუ 
არ იცით რო მე ლი მე ფასს სტან დარ ტის ნო მე რი, თავს ძა ლას ნუ და ა ტანთ მა თი გახ სე ნე
ბით. და უ ჯე რე ბე ლი ა, იმ დე ნი კან დი და ტი ვერ ასა ხე ლებს სწო რად ფასს სტან დარ ტე ბის 
ნომ რებს, გან სა კუთ რე ბით, ერე ვათ ბასს 36, 37, 38 და 39. სამ წუ ხა როდ, ეს სა შინ ლად 
გა ა ფუ ჭებს ისეთ პა სუხს, რო მე ლიც ფასს სტან დარ ტის არას წო რი ნომ რის გა რე შე სრუ ლი
ად ადეკ ვა ტუ რი იქ ნე ბო და. თუმ ცა, ამა ზე უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ კან დი და ტებს, 
რომ ლე ბიც ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლე ბენ ფასს სტან დარ ტე ბის ნომ რებ ზე, ხში რად მთა ვა რი 
ავიწყ დე ბათ: სი ნამ დ ვი ლე ში რას ეკითხე ბი ან და რას უნ და უპა სუ ხონ.

მე-2 პრობ ლე მა: ზედ მე ტი „ლაკონურობა“

ჩვენ მი ერ ზე მოთ გან ხი ლუ ლი პა სუ ხი წარ მო უდ გენ ლად მოკ ლე ა. მთე ლი პა სუ ხი უკი დუ
რე სად შემ ჭიდ რო ე ბუ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ერთ აბ ზაც შია მოქ ცე უ ლი და ძა ლი ან ძნე ლი 
იქ ნე ბო და მი სი შე ფა სე ბა. კითხ ვა ფას დე ბა რვა ქუ ლით. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ მო გეთხო
ვე ბათ რვა შე სა ფე რი სი მო საზ რე ბის მო ფიქ რე ბა და წარ მოდ გე ნა. აუცი ლე ბე ლი არ არის, 
რომ ეს მო საზ რე ბე ბი ემ თხ ვე ო დეს გა მომ ც დე ლის მო საზ რე ბებს. მაგ რამ  პა სუხ ში რვა 
მო საზ რე ბა (საკითხი, პუნ ქ ტი) უნ და იყოს მო ცე მუ ლი. ამას თან, ერ თაბ ზა ცი ა ნი პა სუ ხის 
ზედ მე ტი ლა კო ნუ რო ბის გა მო ძა ლი ან ძნე ლია შემ ფა სებ ლის თ ვის ამ კან დი და ტის მო
საზ რე ბე ბის დად გე ნა. 

უმორ ჩი ლე სად გთხოვთ, თი თო პუნ ქ ტ ში თი თო მო საზ რე ბა ჩა მო ა ყა ლი ბოთ და გირ ჩევთ, 
თი თო ე ულ პუნქტს თა ვი სი სა თა უ რი გა უ კე თოთ. რო გორც ნა ხავთ, (იხ. ქვე მოთ, კარ გი 
კან დი და ტის პა სუ ხი) კარ გი კან დი და ტი სწო რედ ასე თი სტი ლით აყა ლი ბებს პა სუხს და 
მიხ ვ დე ბით, რომ თი თო ე უ ლი მოკ ლე პუნ ქ ტის თ ვის თა ვი სი სა თა უ რის მი ცე მით პა სუ ხი 
ად ვი ლად წა სა კითხი (და გა სა გე ბი) ხდე ბა.

მე-3 პრობ ლე მა: ტექ ნი კუ რი მხა რე

პა სუ ხი დან ჩანს ანა ლი ზის ტექ ნი კის ჩა ნაც ვ ლე ბის მცდე ლო ბა. ფასს სტან დარ ტის ნომ რის 
მი თი თე ბაც პა სუ ხის ტექ ნი კუ რი მხა რე ა, მაგ რამ მცდა რი. გა უ ფა სუ რე ბა ზე მი თი თე ბაც ასე ვე 
ტექ ნი კუ რი მხა რე ა, მაგ რამ არა რე ლე ვან ტუ რი ამ კითხ ვის თ ვის / ს ცე ნა რის თ ვის. რო გორც 
ჩანს, კან დი და ტი გა ურ ბის ფიქრს და მის ჩა ნაც ვ ლე ბას ცდი ლობს შემ თხ ვე ვი თი ტექ ნი
კუ რი ინ ფორ მა ცი ის „ჩაყრით~. მე ჩე მი მხრი დან მსურს ვუთხ რა ამ კან დი დატს, რომ 
ჩა ი სუნ თ ქოს, დამ შ ვიდ დეს და ხე ლახ ლა წა ი კითხოს სცე ნა რი; ასე ვე ვურ ჩევ, იფიქ როს 
და იაზ როვ ნოს.
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ამ დო ნის გა მოც და ზე თქვენ თავს ვერ აარი დებთ ანა ლიზს. სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი 
ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის ჩა სა ბა რებ ლად არ გჭირ დე ბათ სას წა უ ლებ რი ვი ცოდ ნა. ცხა დი ა, 
თე ო რი უ ლი ცოდ ნა გეხ მა რე ბათ, მაგ რამ აუცი ლე ბე ლი არ არის. თქვენ თ ვის აუცი ლე ბე
ლია ანა ლი ზი. თქვენ თავს ვერ აარი დებთ ანა ლიზს. რო დე საც ხელ მე ო რედ გა და ხე დავთ 
სცე ნარს და ცო ტას იფიქ რებთ, თავს უფ ლე ბას მის ცემთ, რომ დამ შ ვიდ დეთ, თვი თონ გა
ოც დე ბით, რო გორ და ი ხა ტე ბა სუ რა თი. სი ნამ დ ვი ლე ში ეს სრუ ლე ბი თაც არ არის ძნე ლი. 
სცე ნარ ში გვე უბ ნე ბი ან, რომ ჩვენ გვე კუთ ვ ნო და კომ პა ნი ის 70% და ახ ლა გვე კუთ ვ ნის 
იმა ვე კომ პა ნი ის 35% და დი რექ ტო რე ბი დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი არ არი ან, რომ დარ ჩე ნი ლი 
35% არის გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი. სი ნამ დ ვი ლე ში ასეც არის. 

70%მა წილ მა უნ და გა გახ სე ნოთ ტერ მი ნე ბი „კონტროლი“ და „შვილობილი სა წარ მო“, 
ხო ლო 35%მა წილ მა ‒ „მნიშვნელოვანი გავ ლე ნა“ და „მეკავშირე სა წარ მო“. ამის 
შემ დეგ უკ ვე შე გიძ ლი ათ გა ნი ხი ლოთ გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი აქ ტი ვე ბის 
კრი ტე რი უ მე ბი ‒  გა სა ო ცა რი ა, რა ცო ტა ფიქ რი ყო ფი ლა სა ჭი რო. კარ გი კან დი და ტი (იხ. 
ქვე მოთ) სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით წა ვი და და ვფიქ რობ მიხ ვ დე ბით, რომ მი სი პა სუ ხი 
უფ რო და მა ჯე რე ბე ლია და არც გა და ჭარ ბე ბუ ლად ტექ ნი კუ რი (ოფიციალური) არ არის. 

კარ გი კან დი და ტის პა სუ ხი 
კონ ტ რო ლი

ფასს სტან დარ ტებ ში ძა ლი ან ნათ ლად არის მი თი თე ბუ ლი, რომ შვი ლო ბი ლი სა წარ მო 
გა ნი მარ ტე ბა კონ ტ რო ლის მი ხედ ვით. შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს შე ძე ნას მა შინ აქვს ად გი ლი, 
რო დე საც მო ვი პო ვებთ კონ ტ როლს, ხო ლო შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს გას ვ ლას (გაყიდვას) 
მა შინ აქვს ად გი ლი, რო დე საც ვკარ გავთ მას ზე კონ ტ როლს (ფასს 10).

გას ვ ლა (გაყიდვა)

ამ გ ვა რად, რო დე საც „ქეითი“ „დეითს“ ეუბ ნე ბა, რომ აქ ცი ე ბი გა მო უშ ვას ახა ლი ინ ვეს
ტო რის თ ვის და „ქეითის“ სა კუთ რე ბა და ხმის უფ ლე ბე ბი 70%დან 35%მდე ეცე მა, 
ამით „ქეითი“ კარ გავს კონ ტ როლს და ამის შე დე გი არის შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს გას
ვ ლა (გაყიდვა).

შეწყ ვე ტი ლი ოპე რა ცი ე ბი

სცე ნარ ში გვე უბ ნე ბი ან, რომ „დეითი“ არის გან ცალ კე ვე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა (ბიზნესი). 
ცხა დი ა, წლის ბო ლო სათ ვის ჩვენ შევ წყ ვი ტეთ  Y აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა ნო ბა. მა შა სა და მე, 
ეს არის შეწყ ვე ტი ლი ოპე რა ცია (ფასს 5).

კონ სოლ დი რე ბუ ლი სრუ ლი შე მო სავ ლის ან გა რიშ გე ბა 

„ქეითი“ დრო ის პრო პორ ცი უ ლად ანა წი ლებს „დეითის“ შე დე გებს და შემ დეგ მო გე ბა 
დაბ გ ვ რის შემ დეგ შე აქვს მუხ ლ ში „შეწყვეტილი ოპე რა ცი ე ბი“, კონ სოლ დი რე ბუ ლი სრუ
ლი შე მო სავ ლის ან გა რიშ გე ბის ქვე და ნა წილ ში და გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში ამ ჟ ღავ ნებს 
შე სა ბა მის დე ტა ლებს.

გა ყიდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო გე ბა

ფასს სტან დარ ტებ ში ასე ვე ნათ ლად არის აღ ნიშ ნუ ლი, რომ რო დე საც ჩვენ კონ ტ როლს 
ვკარ გავთ, ვგუ ლის   ხ მობთ, რომ მთლი ა ნად გა ი ყი და შვი ლო ბი ლი სა წარ მო და სხვა ინ
ვეს ტი ცია შე ვი ძი ნეთ (ფასს 3).
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შე დე გად მი ვი ღებთ:

ფაქ ტობ რი ვი გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი   X

ნა გუ ლის ხ მე ვი გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი   X

არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლი      X

წმინ და აქ ტი ვე ბი      (X)

გუდ ვი ლი       (X)

მო გე ბა         X 

დარ ჩე ნი ლი ინ ვეს ტი ცია

სცე ნარ ში გვე უბ ნე ბი ან, რომ „ქეითმა“ და კარ გა თა ვი სი ად გი ლი საბ ჭო ში. მა შა სა და მე, 
შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ „ქეითს“ წი ლის დათ მო ბის შემ დეგ არ დარ ჩა გავ ლე ნის უფ ლე ბა, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დარ ჩე ნი ლი წი ლი 35%ს შე ად გენს. თუ ეს ასე ა, მა შინ დარ ჩე
ნი ლი აქ ტი ვი არის ჩვე უ ლებ რი ვი ინ ვეს ტი ცი ა, სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით, რომ ლის 
შე მო სუ ლო ბა აისა ხე ბა კონ სო ლი დი რე ბულ სრუ ლი შე მო სავ ლის ან გა რიშ გე ბა ში.

მე კავ ში რე სა წარ მო

მე ო რე მხრივ, მე ვფიქ რობ, რომ  შე იძ ლე ბა „ქეითი“ ისევ ინარ ჩუ ნებს „დეითზე“ გავ
ლე ნის ძა ლა უფ ლე ბას, მაგ რამ არ სურს „დეითის“ საქ მი ა ნო ბა ში ჩა რე ვა. თუ ეს ასე ა, 
მა შინ აქ ცი ე ბის ემი სი ის შემ დეგ „დეითი“ არის მე კავ ში რე სა წარ მო.

გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი

მე კავ ში რე სა წარ მო მი იჩ ნე ვა გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლად, თუ ის აკ მა ყო ფი ლებს შემ დეგ 
კრი ტე რი უ მებს:

ა)   უნ და არ სე ბობ დეს გა ყიდ ვის გან ზ რახ ვა;

ბ)   შე საძ ლე ბე ლი უნ და იყოს მე კავ ში რე სა წარ მოს და უ ყოვ ნებ ლივ გა ყიდ ვა არ სე ბულ 
მდგო მა რე ო ბა ში და მი სი გა ყიდ ვა მო სა ლოდ ნე ლი უნ და იყოს დი დი ალ ბა თო ბით 
(უნდა არ სე ბობ დეს მყიდ ვე ლის მო ძებ ნი სა და გა ყიდ ვის გეგ მის ბო ლომ დე მიყ ვა ნის 
აქ ტი უ რი პროგ რა მა);

გ) დი რექ ტო რე ბი მყიდ ვე ლის მო სა ძებ ნად უნ და ატა რებ დ ნენ აქ ტი უ რი მარ კე ტინ გის 
პროგ რა მას;

დ)   გა ყიდ ვა მო სა ლოდ ნე ლი უნ და იყოს 12 თვის ფარ გ ლებ ში.

გან ხილ ვა

მაგ რამ „ქეითი“ ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ იხი ლავს დარ ჩე ნი ლი ინ ვეს ტი ცი ის გა ყიდ ვის 
სა კითხს. წლის ბო ლო სათ ვის არ არ სე ბობს გა ყიდ ვის სა ბო ლოო გან ზ რახ ვა. მა შა სა და მე, 
ჩე მი რჩე ვა ა, რომ მე კავ ში რე სა წარ მო აისა ხოს გრძელ ვა დი ა ნი აქ ტი ვებ ში.

კო მენ ტა რე ბი კარ გი კან დი და ტის პა სუ ხის შე სა ხებ

და მე თან ხ მე ბით, რომ ეს პა სუ ხი რთუ ლი არ არის, მაგ რამ სავ სე ბით ნა თე ლი და გა სა გე ბი ა. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე გირჩევთ: გა მოც და ზე დამ შ ვიდ დით და მი ე ცით თავს ფიქ რის 
უფ ლე ბა.
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აუდიტისსამუშაოდოკუმენტები
_
ეფექტიანი

აუდიტორულიმომსახურება
მო	დუ	ლე	ბი	‒	„აუდიტი	და	მარ	წ	მუ	ნე	ბე	ლი	მომ	სა	ხუ	რე	ბა“	და
„აუდიტი	და	მარ	წ	მუ	ნე	ბე	ლი	მომ	სა	ხუ	რე	ბა“	(უმაღლესი	დო	ნე)

აუდიტის	სამუშაო	
დოკუმენტაცია	
ერთადერთი 
	მტკიცებულებაა	
ჩატარებული	აუდიტის	
ხარისხის	შესახებ.

წი ნამ დე ბა რე სტა ტია ეხე ბა აუდი ტის სა მუ
შაო დო კუ მენ ტებს. აუდი ტის დო კუ მენ ტა
ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი თქვე ნი ცოდ ნა, 
სხვა დას ხ ვა კონ ტექ ს ტ ში, ორი ვე სა გან ში 
შე მოწ მ დე ბა: ‒ „აუდიტი და მარ წ მუ ნე ბე ლი 
მომ სა ხუ რე ბა“ და „აუდიტი და მარ წ მუ ნე
ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა“ (უმაღლესი დო ნე).

აუდი ტორ მა იმ გ ვა რად უნ და მო ამ ზა დოს 
აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტა ცი ა, რომ და
ეხ მა როს მას დამ კ ვე თის თ ვის ეფექ ტი ა ნი 
მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ში. აუდი ტორ მა თა ვი 
უნ და აარი დოს არა სა ჭი რო სა მუ შაო დო
კუ მენ ტე ბის მომ ზა დე ბა სა და, მა შა სა და მე, 
თა ვი უნ და აარი დოს  დამ კ ვე თის ბუ ღალ
ტ რუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ის ზედ მე ტი ას ლე ბის 
გა და ღე ბა სა და შე ნახ ვას. აუდი ტის სა ერ
თა შო რი სო სტან დარ ტებ ში ხაზ გას მი თაა 
აღ ნიშ ნუ ლი, რომ არც აუცი ლე ბე ლია და 
არც პრაქ ტი კუ ლი, რომ აუდი ტორ მა თა
ვის სა მუ შაო დო კუ მენ ტებ ში ასა ხოს ყვე ლა 
წვრილ მა ნი სა კითხი, რომ ლის გან ხილ ვაც 
აუდი ტის პრო ცეს ში მო უ წი ა.

აუდი ტის სტან დარ ტე ბი
ზო გა დი ხა სი ა თის დე ბუ ლე ბე ბი, რომ
ლე ბიც ეხე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდი ტის თ ვის სა მუ შაო დო კუ მენ ტა ცი ის 
მომ ზა დე ბას თან და კავ ში რე ბით აუდი ტო
რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, ნათ ლად არის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ასს 230ში ‒ „აუდიტის 
დო კუ მენ ტა ცი ა“. თუმ ცა, დო კუ მენ ტა ცი ას
თან და კავ ში რე ბულ სპე ცი ფი კურ მოთხოვ
ნებ სა და მი თი თე ბებს აუდი ტის სხვა სტან
დარ ტე ბიც მო ი ცავს (ასს 230ის და ნარ თ ში 
მი თი თე ბუ ლია შე სა ფე რი სი სტან დარ ტე ბი). 

ასს 230ში აუდი ტის  დო კუ მენ ტა ცია ამ გ
ვა რად არის გან მარ ტე ბუ ლი:

აუდიტისდოკუმენტაცია – ჩა ნა წე რე
ბი ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტის პრო ცე დუ რე ბის, 
მო პო ვე ბუ ლი შე სა ფე რი სი აუდი ტის მტკი ცე
ბუ ლე ბე ბი სა და აუდი ტო რის მი ერ გა მო ტა
ნი ლი დას კ ვ ნე ბის შე სა ხებ (ხანდახან ასე ვე 
გა მო ი ყე ნე ბა ტერ მი ნე ბი „სამუშაო დო კუ
მენ ტე ბი“  ან „სამუშაო დო კუ მენ ტა ცი ა“).

ასს 230ისა და სხვა შე სა ფე რი სი სტან
დარ ტე ბის დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც აუდი
ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის მომ ზა დე ბას 
ეხე ბა, სა ვალ დე ბუ ლოა ყვე ლა აუდი ტო
რის თ ვის (აუდიტორული ფირ მის თ ვის), 
რო მე ლიც დამ კ ვე თის ფი ნან სუ რი ან გა
რიშ გე ბის აუდიტს ატა რებს და გა რი გე ბის 
პი რო ბე ბით მო ეთხო ვე ბა ოფი ცი ა ლუ რი 
აუდი ტო რის დას კ ვ ნის წარ დ გე ნა აუდი ტი
რე ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე.

ერ თი შე ხედ ვით, ამ დე ბუ ლე ბებ ში არა
ფე რია რთუ ლი. სტან დარ ტი საკ მა ოდ 
პა ტა რა მო ცუ ლო ბი საა (ბევრ ას ს  ს თან 
შე და რე ბით) და, მოკ ლედ თუ ჩა მო ვა ყა
ლი ბებთ, მი სი ძი რი თა დი მოთხოვ ნა იმა ში 
მდგო მა რე ობს, რომ აუდი ტორ მა სა მუ შაო 
დო კუ მენ ტებ ში უნ და ასა ხოს ინ ფორ მა ცი ა/ 
მ ტ კი ცე ბუ ლე ბე ბი და გეგ მი ლი აუდი ტის სა
მუ შა ო ე ბის, მა თი ჩა ტა რე ბის ვა დე ბის, მო
ცუ ლო ბი სა და შე დე გე ბის შე სა ხებ; აგ რეთ ვე 
აუდი ტის პრო ცეს ში მო პო ვე ბუ ლი აუდი ტის 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა ა ნა ლი ზე ბის შე დე გად 
აუდი ტო რის მი ერ გა მო ტა ნი ლი დას კ ვ ნე ბი. 
შემ დეგ სტან დარ ტ ში საკ მა ოდ დე ტა ლუ რად 
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არის ჩა მოთ ვ ლი ლი, რა ინ ფორ მა ცი ას და 
რა სა ხის დო კუ მენ ტებს უნ და მო ი ცავ დეს 
აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტა ცი ა.

პირველიმთავარიდებულება:
აუდი ტორ მა დრო უ ლად უნ და მო ამ ზა დოს 
აუდი ტის დო კუ მენ ტა ცია (ასს 230, მე7 
პუნ ქ ტი).

მომ დევ ნო პუნ ქ ტ ში კი უფ რო გან ვ რ ცო
ბი ლია აუდი ტის დო კუ მენ ტა ცი ის მი მართ 
სტან დარ ტით გან საზღ ვ რუ ლი მთა ვა რი 
მოთხოვ ნე ბი:

აუდი ტორ მა უნ და მო ამ ზა დოს აუდი ტის 
ისე თი დო კუ მენ ტა ცი ა, რო მე ლიც საკ მა რი
სი იქ ნე ბა იმი სათ ვის, რომ გა მოც დილ მა 
აუდი ტორ მა, რო მე ლიც მა ნამ დე არ ყო ფი
ლა და კავ ში რე ბუ ლი მო ცე მულ აუდიტ თან, 
გა ი გოს: 

ა) იმ აუდი ტის პრო ცე დუ რე ბის ხა სი ა თი, 
ვა დე ბი და მო ცუ ლო ბა, რომ ლე ბიც 
ჩა ტარ და ას ს ე ბი სა და მოქ მე დი სა
კა ნონ მ დებ ლო და მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
მოთხოვ ნე ბის დაც ვით;  

ბ) ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტის პრო ცე დუ რე ბის 
შე დე გე ბი და მო პო ვე ბუ ლი აუდი ტის 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი; და

გ) აუდი ტის პრო ცეს ში წა მოჭ რი ლი მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი, მათ შე სა ხებ 
გა მო ტა ნი ლი დას კ ვ ნე ბი და ამ დას
კ ვ ნე ბის გა მო სა ტა ნად ჩა ტა რე ბუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯა. 

ამის შემ დეგ კი  ნა ბიჯ  ნა ბიჯ, შე და რე ბით  
უფ რო დე ტა ლუ რად არის ახ ს ნი ლი აუდი
ტის ცალ კე ულ ას პექ ტებ თან და კავ ში რე ბუ
ლი აუცი ლე ბე ლი სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის 
ში ნა არ სი. ასე მა გა ლი თად:

ჩა სა ტა რე ბე ლი აუდი ტის პრო ცე დუ რე ბის 
ხა სი ა თის, ვა დე ბი სა და მო ცუ ლო ბის დო
კუ მენ ტი რე ბის დროს, აუდი ტორ მა უნ და 
ასა ხოს იმ კონ კ რე ტუ ლი მუხ ლე ბის ან 
სა კითხე ბის სა ი დენ ტი ფი კა ციო მა ხა სი ა
თებ ლე ბი, რო მელ თა ტეს ტი რე ბაც ჩა ტარ
დე ბა; ვინ შე ას რუ ლა სა მუ შაო და რო დის 
(თარიღი, დრო ის პე რი ო დი); ვინ ჩა ა ტა რა 
შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაო მი მო ხილ ვა, რა 
გა ნი ხი ლა და რო დის.

ასე ვე,  სა მუ შაო დო კუ მენ ტებ ში უნ და 
აისა ხოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან, მეთ
ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებ საა 
და სხვა პი რებ თან ერ თად ჩა ტა რე ბუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის გან ხილ ვე ბი, 
მათ შო რის, გან ხი ლუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა კითხე ბის აღ წე რა, მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე
ტი ლე ბე ბი და რო დის და ვის თან ერ თად 
ჩა ტარ და გან ხილ ვა.

შემ დეგ, თუ აუდი ტო რი მო ი პო ვებ ს / გა მო ავ
ლენს ისეთ ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც ეწი ნა
აღ მ დე გე ბა ან არ შე ე სა ბა მე ბა რო მე ლი მე 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ თან და კავ ში რე ბით 
აუდი ტო რის მი ერ გა მო ტა ნილ სა ბო ლოო 
დას კ ვ ნას, აუდი ტორ მა დო კუ მენ ტებ ში უნ და 
ასა ხოს, რო გორ გა დაჭ რა ეს წი ნა აღ მ დე გო
ბა ან შე უ სა ბა მო ბა ამ სა კითხ ზე სა ბო ლოო 
დას კ ვ ნის ფორ მი რე ბის დროს.

ამას თან, იშ ვი ათ გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე
ვებ ში თუ აუდი ტო რი გა დაწყ ვეტს, რომ 
აუცი ლე ბე ლია მო ცე მუ ლი აუდი ტის თ ვის 
შე სა ფე რი სი რო მე ლი მე ძი რი თა დი პრინ
ცი პი დან ან პრო ცე დუ რი დან გა დახ ვე ვა, 
მან დო კუ მენ ტებ ში უნ და ასა ხოს, რო გორ 
ჩა ა ტა რა ალ ტერ ნა ტი უ ლი აუდი ტის პრო
ცე დუ რე ბი აუდი ტის მიზ ნის მი საღ წე ვად 
და ასე ვე ახ ს ნას ამ გა დახ ვე ვის მი ზე ზე ბი.

აუდი ტორ მა აუდი ტო რის დას კ ვ ნის თა რი
ღის შემ დეგ (რაც მი იჩ ნე ვა აუდი ტის დას
რუ ლე ბის თა რი ღად), დრო უ ლად უნ და 
და ამ თავ როს აუდი ტის სა ბო ლოო ფა ი ლის 
და კომ პ ლექ ტე ბა.

აუდი ტის სა ბო ლოო ფა ი ლე ბის და კომ პ
ლექ ტე ბის შემ დეგ, აუდი ტორს უფ ლე ბა 
არა აქვს, წა შა ლოს ან გა ა ნად გუ როს 
აუდი ტის რო მე ლი მე სა მუ შაო დო კუ მენ ტი 
დო კუ მენ ტე ბის შე ნახ ვის თ ვის დად გე ნი ლი 
პე რი ო დის გას ვ ლამ დე.

რო დე საც აუდი ტო რი აუდი ტის სა ბო ლოო 
ფა ი ლის და კომ პ ლექ ტე ბის შემ დეგ მი იჩ
ნევს, რომ აუცი ლე ბე ლია აუდი ტის არ სე
ბულ დო კუ მენ ტა ცი ა ში ცვლი ლე ბე ბის შე
ტა ნა, ან ახა ლი დო კუ მენ ტა ცი ის და მა ტე ბა 
ფა ილ ში, მან, შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბის ან 
და მა ტე ბე ბის ხა სი ა თის მი უ ხე და ვად, დო
კუ მენ ტუ რად უნ და გა ა ფორ მოს:
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ა) ამ გ ვა რი ქმე დე ბის კონ კ რე ტუ ლი მი ზე
ზე ბი; 

ბ) რო დის და ვინ შე ი ტა ნა ცვლი ლე ბე ბი 
და რო დის და ვინ ჩა ა ტა რა მი სი მი მო
ხილ ვა (როდესაც ეს შე სა ფე რი სი ა).

რო დე საც აუდი ტო რის დას კ ვ ნის თა რი ღის 
შემ დეგ წარ მო ი შო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი გა
რე მო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც აუდი ტორს ავალ
დე ბუ ლებს ახა ლი ან და მა ტე ბი თი აუდი ტის 
პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბას, ან აუცი ლე ბე
ლია ახა ლი დას კ ვ ნე ბის გა მო ტა ნა, აუდი
ტორ მა დო კუ მენ ტებ ში უნ და აღ წე როს:

ა) შექ მ ნი ლი (მხედველობაში მი ღე ბუ ლი) 
გა რე მო ე ბე ბი;

ბ) ჩა ტა რე ბუ ლი ახა ლი ან და მა ტე ბი თი 
აუდი ტის პრო ცე დუ რე ბი, მო პო ვე ბუ ლი 
აუდი ტის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი და გა მო ტა
ნი ლი დას კ ვ ნე ბი; და

გ) ვინ და რო დის შე ი ტა ნა ცვლი ლე ბე
ბი აუდი ტის დო კუ მენ ტა ცი ა ში და ვინ 
და რო დის ჩა ა ტა რა მა თი მი მო ხილ ვა  
(როდესაც ეს შე სა ფე რი სი ა).

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი აუდი ტორს 
ას წავ ლის (და ავალ დე ბუ ლებს), რო გორ 
უნ და მო ამ ზა დოს აუდი ტის დო კუ მენ ტა ცია 
ასს 230ისა და სხვა შე სა ფე რი სი ას ს ე ბის 
სა თა ნა დო მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად. ამ 
მოთხოვ ნე ბის სა ფუძ ვ ლი ა ნი ცოდ ნა და სა
თა ნა დოდ გა მო ყე ნე ბა აუდი ტორს და ი ცავს 
არა სა სურ ვე ლი და არა სა ჭი რო სა სა მარ თ
ლო პრო ცე სე ბი დან. 

სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა
აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბი ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან:

• აუცი ლე ბე ლია აუდი ტის ხა რის ხის მარ
თ ვის  მიზ ნე ბის თ ვის;

• უზ რუნ ველ ყოფს მტკი ცე ბუ ლე ბებს იმის 
შე სა ხებ, რომ აუდი ტის პარ ტ ნი ო რის 
მი ერ დე ლე გი რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი სა
თა ნა დოდ შეს რულ და;

• უზ რუნ ველ ყოფს მტკი ცე ბუ ლე ბებს იმის 
შე სა ხებ, რომ აუდი ტი ეფექ ტი ა ნად  
ჩა ტარ და;

• შე ი ცავს საკ მა რი სად დე ტა ლურ და 
მოქ მე დი სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნე ბის 
შე სა ბა მის ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც 
ასა ბუ თებს აუდი ტო რის მი ერ გა მო ტა
ნილ დას კ ვ ნებს; 

• ინა ხე ბა იმ სა კითხე ბის ჩა ნა წე რე ბი და 
გა მო ტა ნი ლი დას კ ვ ნე ბი, რომ ლე ბიც  
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა მომ დევ ნო 
წლე ბის აუდიტ შიც;

   თა	ვი	აარი	დეთ	არა	სა	ჭი	რო	 
და	არა	ა	უ	ცი	ლე	ბე	ლი	სა	მუ	შაო	
დო	კუ	მენ	ტე	ბის	წარ	მო	ე	ბას.     

 სა ნამ აუდი ტო რი გა დაწყ ვეტს რო მე ლი მე 
კონ კ რე ტუ ლი აუდი ტის თ ვის სა მუ შაო დო
კუ მენ ტე ბის მომ ზა დე ბას, ის უნ და დარ წ
მუნ დეს, რომ:

• ამა თუ იმ კონ კ რე ტუ ლი დო კუ მენ ტის 
ჩარ თ ვა აუცი ლე ბე ლია აუდი ტის ფა
ილ ში, რად გან ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ან 
სა სარ გებ ლოა აუდი ტო რუ ლი მო საზ
რე ბის და სა სა ბუ თებ ლად, ან იმი ტომ, 
რომ მას ში მო ცე მუ ლია სა გა და სა ხა დო 
ან დამ კ ვეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი მიზ ნე ბის თ ვის სა
ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა;

• პრაქ ტი კუ ლი ან / და მი ზან შე წო ნი ლი 
არ არის, რომ ეს დო კუ მენ ტი დამ
კ ვე თის პერ სო ნალ მა მო ამ ზა დოს, 
ან აუდი ტორ მა გა და ი ღოს დამ კ ვე

სა	მუ	შაო	დო	კუ	მენ	ტე	ბი																							
უზ	რუნ	ველ	ყოფს	მტკი	ცე	ბუ-
ლე	ბებს	იმის	შე	სა	ხებ,	რომ	
ჩა	ტარ	და	ეკო	ნო	მი	უ	რი,	
მწარ	მო	ებ	ლუ	რი	და		ეფექ-
ტი	ა	ნი	აუდი	ტი.	ამი	ტომ	 
სა	მუ	შაო	დო	კუ	მენ	ტე	ბი	
გულ	მოდ	გი	ნედ	და	კვა	ლი-
ფი	ცი	უ	რად	უნ	და	მომ	ზად	დეს.
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თის პერ სო ნა ლის (მათ შო რის ში და 
აუდი ტო რე ბის) მი ერ, თა ვი სი ჩვე უ ლი 
მო ვა ლე ო ბე ბის შეს რუ ლე ბის თ ვის მომ
ზა დე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის ას ლე ბი.

სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის ში ნა არ სი
აუდი ტის თი თო ე ულ სა მუ შაო დო კუ მენტს 
უნ და ჰქონ დეს თავ ფურ ცე ლი, სა დაც მი
თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ა:
• დამ კ ვე თის სა ხელ წო დე ბა;
• ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდი ტით 

მო ცუ ლი პე რი ო დი;
• გან სა ხილ ვე ლი სა კითხი;
• ფა ი ლის სა ხელ წო დე ბა ან სა ი დენ ტი

ფი კა ციო ნო მე რი (2);
• იმ პერ სო ნა ლის ინი ცი ა ლე ბი (ხელ

მოწერები), რომ ლებ მაც მო ამ ზა დეს 
მო ცე მუ ლი სა მუ შაო დო კუ მენ ტი და 
მი სი მომ ზა დე ბის თა რი ღი;

• თუ სა მუ შაო დო კუ მენ ტი დამ კ ვე თის 
პერ სო ნა ლის მი ერ არის მომ ზა დე ბუ
ლი, თა რი ღი, რო დე საც აუდი ტორ მა 
მი ი ღო ეს დო კუ მენ ტი და გა რი გე ბის 
გუნ დის იმ წევ რის ინი ცი ა ლე ბი, ვინც 
ჩა ა ტა რა  სა მუ შა ო;

• აუდი ტის გა რი გე ბის გუნ დის იმ წევ რის 
ინი ცი ა ლე ბი, ვინც მი მო ი ხი ლა სა მუ შაო 
დო კუ მენ ტე ბი და ასე ვე მი მო ხილ ვის 
ჩა ტა რე ბის თა რი ღი;

• აუდი ტის თი თო ე უ ლი სა მუ შაო დო კუ მენ
ტი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს სა უ კე თე სო 
(კვალიფიციური) სა მუ შაო დო კუ მენ ტის 
კრი ტე რი უ მებს, რა საც დე ტა ლუ რად 
გან ვი ხი ლავთ ამ სტა ტი ა ში. 

დამ კ ვე თის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი  
სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბი
ზო გი ერ თი სა მუ შაო დო კუ მენ ტი, რო მელ
საც აუდი ტო რი ითხოვს აუდი ტის დროს, 
შე იძ ლე ბა დამ კ ვე თის პერ სო ნალს უკ ვე 
მომ ზა დე ბუ ლი ჰქონ დეს. აუდი ტორ მა სა
თა ნა დო ზო მე ბი უნ და მი ი ღოს იმი სათ ვის 
(როდესაც ეს შე საძ ლე ბე ლი ა), რომ ამ 
დო კუ მენ ტე ბის ას ლე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი 
გახ დეს აუდი ტის გა რი გე ბის გუნ დის თ ვის. 
თუ დამ კ ვე თის პერ სო ნა ლი აუდი ტო რის 

მოთხოვ ნით ისეთ სა მუ შაო დო კუ მენ ტებს 
ამ ზა დებს, რომ ლე ბიც აუდი ტორ თან რჩე ბა 
აუდი ტის დამ თავ რე ბის შემ დეგ, აუდი ტორ
მა ამ სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის ფორ მა დამ
კ ვე თის პერ სო ნალ თან უნ და შე ა თან ხ მოს 
აუდი ტის საწყის სტა დი ა ზე და ეს ინ ფორ
მა ცია უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს აუდი ტის 
ჩა ტა რე ბის გან რიგ ში.

რო დე საც აუდი ტო რი მუ შა ობს მო სამ ზა დე
ბე ლი სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის ფორ მატ ზე, 
ის უნ და დარ წ მუნ დეს, რომ სა მუ შაო დო
კუ მენ ტებ ში აისა ხე ბა ყვე ლა აუცი ლე ბე ლი 
ინ ფორ მა ცი ა. ამ ტი პის ყვე ლა სა მუ შაო 
დო კუ მენ ტ ში, რო გორც წე სი, ნათ ლად უნ და 
იყოს მი თი თე ბუ ლი, რომ მომ ზა დე ბუ ლია 
დამ კ ვე თის პერ სო ნა ლის მი ერ. გა რი გე
ბის გუნ დის წევ რ მა, რო მელ საც ევა ლე ბა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა იმის თა ო ბა ზე, 
დამ კ ვე თის პერ სო ნა ლის მი ერ მომ ზა დე ბუ
ლი რო მე ლი სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბი უნ და 
ჩა ირ თოს აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტა ცი ა
ში, ხე ლი უნ და მო ა წე როს ამ დო კუ მენ ტებს:  
ეს იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
დო კუ მენ ტე ბი შე მოწ მე ბუ ლია და უკ ვე შე
საძ ლე ბე ლი ა, რომ გა ნი ხი ლოს აუდი ტის 
მე ნე ჯერ მა ან პარ ტ ნი ორ მა და შემ დ გომ 
აუდი ტის გა რი გე ბის ხა რის ხის მი მომ ხილ
ვე ლებ მა. აუდი ტის გა რი გე ბის გუნ დის წევ
რის ხელ მო წე რა იმა ზე მი უ თი თებს, რომ 
ჩა ტარ და მო ცე მუ ლი სა მუ შაო დო კუ მენ ტის 
(რომელიც დამ კ ვე თის პერ სო ნა ლის მი ერ 
არის მომ ზა დე ბუ ლი) აუდი ტი.

კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის 
რამ დე ნი მე მა ხა სი ა თე ბე ლი
ჩვენს მი ერ გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბის ფონ ზე 
შეგ ვიძ ლია და ვას კ ვ ნათ: სა მუ შაო დო კუ
მენ ტე ბი მა შინ მი იჩ ნე ვა კვა ლი ფი ცი უ რად, 
თუ ისი ნი ასს 230ის მოთხოვ ნებს აკ მა ყო
ფი ლებს ანუ უნ და ახა სი ა თებ დეს შემ დე გი 
ნიშ ნე ბი:

• დო კუ მენ ტი დან ნათ ლად უნ და ჩანს 
აუდი ტის მი ზა ნი; რო გორც წე სი, მი
ზა ნი გა მო სა ხუ ლი უნ და იყოს აუდი
ტის (ფინანსური ან გა რიშ გე ბის) 
მტკი ცე ბის ტერ მი ნით (მაგალითად, 
სა ვაჭ რო მოთხოვ ნე ბის სის რუ ლის 
შე მოწ მე ბა“);
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• დო კუ მენ ტ ში სრულ ყო ფი ლად უნ და 
იყოს მი თი თე ბუ ლი სა ან გა რიშ გე ბო 
თა რი ღი (მაგალითად, 20X9 წლის 31 
ოქ ტომ ბე რი), რა თა არ მოხ დეს მი სი 
არე ვა სხვა სა ან გა რიშ გე ბო წლე ბის 
შე სა ბა მის სა მუ შაო დო კუ მენ ტებ თან;

• სრულ ყო ფი ლად უნ და იყოს მი თი თე ბუ
ლი ტეს ტის მო ცუ ლო ბა (ე.ი. რამ დე ნი 
მუხ ლის ტეს ტი ჩა ტარ და და რო გორ 
გა ნი საზღ ვ რა შე სა მოწ მე ბე ლი მუხ
ლე ბის რა ო დე ნო ბა). ეს დო კუ მენ ტის 
მომ მ ზა დე ბელს და შემ დეგ მის მი
მომ ხილ ვე ლებ საც (მაგ., გა რი გე ბის 
პარ ტ ნი ორს ან გა რი გე ბის ხა რის ხის 
მი მომ ხილ ველს) სა შუ ა ლე ბას მის ცემს 
გან საზღ ვ რონ, მო ცე მუ ლი სა მუ შაო 
დო კუ მენ ტით მო პო ვე ბუ ლი აუდი ტის  
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის საკ მა რი სო ბა;

• რო დე საც აუცი ლე ბე ლია სხვა და კავ ში
რე ბუ ლი სა მუ შაო დო კუ მენ ტის მი თი თე
ბა, სრულ ყო ფი ლად უნ და იყოს მი თი
თე ბუ ლი „სხვა“ სა მუ შაო დო კუ მენ ტის 
სა ი დენ ტი ფი კა ციო მა ხა სი ა თებ ლე ბი. 
საკ მა რი სი არ არის მარ ტო იმის აღ
ნიშ ვ ნა, რომ მო ნა ცე მე ბი აღე ბუ ლია 
„სხვა სა მუ შაო დო კუ მენ ტი დან“; 

• სა მუ შაო დო კუ მენ ტ ში ნათ ლად და ობი
ექ ტუ რად უნ და იყოს ასა ხუ ლი ტეს ტის 
შე დე გე ბი და ეს შე დე გე ბი უნ და ეყ რ დ
ნო ბო დეს დო კუ მენ ტი რე ბულ ფაქ ტებს 
(მონაცემებს);

• აუდი ტო რის მი ერ გა მო ტა ნი ლი დას
კ ვ ნე ბი უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს ტეს ტის 
შე დე გებს და მან უნ და „გაუძლოს“  
და მო უ კი დე ბელ შე მოწ მე ბას; 

• სა მუ შაო დო კუ მენ ტი ნათ ლად და გარ
კ ვე ვით უნ და იყოს ინ დექ სი რე ბუ ლი, 
რა თა შე საძ ლე ბე ლი იყოს აუდი ტის 
ფა ილ ში მი სი გან თავ სე ბა სა თა ნა დო 
ად გი ლას და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა
ში, სხვა დროს, მი სი ად ვი ლად პოვ ნა;

• მას ხელს უნ და აწერ დეს პი რი, ვინც 
დო კუ მენ ტი მო ამ ზა და, რა თა შე კითხ
ვე ბის ან სხვა ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის 
სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში (მაგ., შე სა ბა
მი სი ორ გა ნოს მი ერ გა რე ინ ს პექ ტი რე
ბის ჩა ტა რე ბი სას), შე საძ ლე ბე ლი იყოს 
უშუ ა ლოდ ამ პი რის თ ვის მი მარ თ ვა;

• გარ და ამი სა, დო კუ მენტს ხელს უნ და 
აწერ დეს პი რი, რო მელ მაც გა ნი ხი
ლა ეს დო კუ მენ ტი. დო კუ მენტს ასე ვე 
დას მუ ლი უნ და ჰქონ დეს დო კუ მენ ტის 
მი მო ხილ ვის ჩა ტა რე ბის თა რი ღი, რა
თა პა სუ ხობ დეს გა რი გე ბის  ხა რის ხის 
მი მო ხილ ვის მოთხოვ ნებს (იხ. ხმსს 2 
– „გარიგების ხა რის ხის მი მო ხილ ვა“).

აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის მი მომ
ხილ ველ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს, რომ 
ყვე ლა დო კუ მენტს ჰქონ დეს ზე მოთ გან
ხი ლუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი. თუ აღ მოჩ ნ დე
ბა, რომ დო კუ მენტს არა აქვს რო მე ლი მე 
მათ გა ნი, სა კითხი უნ და მოგ ვარ დეს ჩა ტა
რე ბუ ლი აუდი ტის მი მო ხილ ვის სტა დი ა ზე 
(ე.ი. მი მომ ხილ ვე ლი სა მუ შაო დო კუ მენ ტის 
მომ ზა დე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეც დო
მის გა სას წო რებ ლად მი მარ თავს უშუ ა ლოდ 
იმ პირს, ვინც ეს დო კუ მენ ტი თავ და პირ ვე
ლად მო ამ ზა და).

ჩე მი კო მენ ტა რე ბი:
1. რო გორც წე სი, აუდი ტის დროს შეს რუ

ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მი მო ხილ ვა ტარ დე
ბა აუდი ტის დო კუ მენ ტა ცი ის მეშ ვე ო ბით 
(რომელსაც ატა რებს აუდი ტო რუ ლი 
ფირ მის მი ერ ამ მიზ ნის თ ვის და ნიშ
ნუ ლი სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ი თა და 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რი, 
მათ შო რის აუდი ტის მე ნე ჯე რი და გა რი
გე ბის პარ ტ ნი ო რი), რაც გუ ლის ხ მობს 
ამ გ ვა რი მი მო ხილ ვის მას შ ტა ბი სა და 
ჩა ტა რე ბის თა რი ღის დო კუ მენ ტი რე ბას. 

2. ნე ბის მი ერ აუდი ტო რულ ფირ მას აქვს 
აუდი ტის ფა ი ლე ბის ნუ მე რა ცი ი სა და 
ინ დექ სი რე ბის სა კუ თა რი სის ტე მა. ნე ბის
მი ერ სის ტე მა ში, სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის 
და ნომ ვ რის სა უ კე თე სო გზაა რი გი თი 
ნომ რის მი ნი ჭე ბა თი თო ე უ ლი გან ყო
ფი ლე ბის თ ვის. რო დე საც კონ კ რე ტუ ლი 
სა მუ შაო დო კუ მენ ტი იმის თ ვი საა გა მიზ
ნუ ლი, რომ უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს და 
ასა ბუ თებ დეს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
რო მე ლი მე მუხლს, ან აუდი ტის ფა ილ
ში შე ტა ნილ სხვა სა მუ შაო დო კუ მენ ტ ში 
ნაჩ ვე ნებ მო ნა ცე მებ ს /ინ ფორ მა ცი ას, 
აუდი ტორ მა, რო გორც წე სი, ეს დო კუ
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მენ ტი იმ გ ვა რად უნ და მო ამ ზა დოს, რომ 
ნათ ლად ჩან დეს ეს კავ ში რი და შე სა ბა
მი სო ბა, კერ ძოდ, ისე, რომ სა ჭი რო არ 
იყოს და მა ტე ბი თი გა მოკ ვ ლე ვი სა და 
შე ჯე რე ბის ჩა ტა რე ბა. 

გახ სოვ დეთ: 
აუდი ტო რუ ლი ფირ მის დი რექ ტო რი ან 
პარ ტ ნი ო რი, რო მე ლიც ხელს აწერს 
„დამოუკიდებელი აუდი ტო რის დას კ ვ ნას“, 
თით ქ მის არას დ როს არ ატა რებს აუდი ტის 
პრო ცე დუ რე ბის დიდ უმ რავ ლე სო ბას. მა თი 
მო საზ რე ბა ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტის სა მუ შაო 
დო კუ მენ ტე ბის გან ხილ ვას ეყ რ დ ნო ბა, რო
მე ლიც მო ამ ზა და გა რი გე ბის გუნ დ მა;

აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტა ცია ერ თა
დერ თი ოფი ცი ა ლუ რი მტკი ცე ბუ ლე ბა ა, 
ზო გა დად, ჩა ტა რე ბუ ლი  აუდი ტის და, შე
სა ბა მი სად, აუდი ტის ხა რის ხის;

უდი ტის სა მუ შაო დკუ მენ ტა ცია ერ თა დერ
თი მტკი ცე ბუ ლე ბა ა, რი თიც აუდი ტო რებ მა 
უნ და და იც ვან თა ვი, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ
ვე ვა ში, სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე, თუ მათ 
რო მე ლი მე და ზა რა ლე ბუ ლი მხა რე ბრალ
დე ბას წა უ ყე ნებს და უ დევ რად ჩა ტა რე ბუ ლი 
აუდი ტის გა მო!

დას კ ვ ნის სა ხით:
ამ გ ვა რად, აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ
ტა ცია უზ რუნ ველ ყოფს მტკი ცე ბუ ლე ბებს 
იმის შე სა ხებ, რომ ჩა ტარ და ეკო ნო მი უ რი, 
მწარ მო ებ ლუ რი  და ეფექ ტი ა ნი აუდი ტი. 
ამი ტომ სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბი გულ მოდ
გი ნედ და კვა ლი ფი ცი უ რად უნ და მომ
ზად დეს. სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბი იმ დე ნად 
დე ტა ლუ რად და სრულ ყო ფი ლად უნ და 
იყოს მომ ზა დე ბუ ლი, რომ გა მოც დი ლი 
აუდი ტო რი, რო მელ საც ად რე შე ხე ბა არ 
ჰქო ნია მო ცე მულ აუდიტ თან, გა ერ კ ვეს ამ 
სა მუ შაო დო კუ მენ ტებ ში, ანუ გა ი გოს, რა 
სა მუ შა ო ე ბი ჩა ტარ და, რა დას კ ვ ნე ბი გა მო
ი ტა ნეს აუდი ტო რებ მა და რა არ გუ მენ ტე ბი 
და ე დო სა ფუძ ვ ლად აუდი ტო რე ბის მი ერ 
გა მო ტა ნილ დას კ ვ ნებს და აუდი ტო რის 
სა ბო ლოო მო საზ რე ბას ფი ნან სუ რი ან გა
რიშ გე ბის უტყუ ა რო ბი სა და სა მარ თ ლი ა
ნო ბის შე სა ხებ.

ასე ვე, აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტა ცია ჩა
ტა რე ბუ ლი აუდი ტის ხა რის ხის ერ თა დერ თი 
მტკი ცე ბუ ლე ბა ა, რის სა ფუძ ველ ზეც ტარ დე
ბა აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მუ შა ო ბი სა და 
მათ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ
გე ბე ბის აუდი ტის ხა რის ხის გა რე ინ ს პექ ტი
რე ბა, სა თა ნა დო უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო
ე ბის (მაგ., ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის) 
მი ერ და აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბი სა და მა თი 
აუდი ტო რე ბის  მუ შა ო ბის შე ფა სე ბა.

და სას რულს, ვი მე დოვ ნებთ, რომ სა მუ
შაო დო კუ მენ ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და 
და ნიშ ნუ ლე ბის, ასს 230ის მოთხოვ ნე ბის 
მოკ ლე გან ხილ ვი და ნაც თქვენ თ ვის უფ რო 
ნა თე ლი გახ და, რამ დე ნად დი დი რო ლი 
და (ტვირთი) ეკის რე ბა აუდი ტის სა მუ შაო 
დო კუ მენ ტებ სა და იმ ინ ფორ მა ცი ას, რო
მე ლიც ამ დო კუ მენ ტებ ში უნ და აისა ხოს. 
მა შა სა და მე, რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
აუდი ტო რე ბის თ ვის, რომ ნათ ლად ჰქონ
დეთ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი ასს 230ისა და 
სხვა შე სა ფე რი სი აუდი ტის სტან დარ ტე ბის 
მოთხოვ ნე ბი, რომ ლე ბიც აუდი ტის სა მუ შაო 
დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბას ეხე ბა.

აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბის და სა დას ტუ რებ ლად, კი დევ ერთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან დე ტალს და ვა მა ტებთ: 
თა ნა მედ რო ვე გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
არ სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი კურ სე ბი, სა დაც 
აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბი ახალ პერ სო ნალს, 
ასის ტენ ტებს, უმ ც როს აუდი ტო რებს აგ ზავ
ნი ან სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის წარ მო ე ბის 
ტექ ნი კის და სა უფ ლებ ლად.

ალ ბათ სა ბო ლო ოდ დარ წ მუნ დით, რომ 
სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის სა თა ნა დო დო ნე ზე 
მომ ზა დე ბა არც თუ ისე იოლი ა! 

და რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აუდი ტო
რის თ ვის აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის 
მომ ზა დე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი, აუდი ტის 
სა ერ თა შო რი სო სტა დარ ტე ბის მოთხოვ ნე
ბის ცოდ ნა.

თავდაპირველისტატიისგანახლებული
ვერსიამოამზადააუდიტისა

დამარწმუნებელიმომსახურების
მოდულისაგამოცდოკომისიისწევრმა
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ACCAსა და CA ANZს ახალ ან გა რიშ ში 
გა მოვ ლე ნი ლია დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
ბუ ღალ ტე რი ი სა და ფი ნან სე ბის პრო ფე
სი ო ნალ თათ ვის ფინ ტეკ ში. ან გა რი ში, რე
ა ლურ მა გა ლი თებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ათი 
სხვა დას ხ ვა რო ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბას 
ახ დენს, რომ ლებ საც მა თი უნა რე ბი იდე ა
ლუ რად შე ე სა ბა მე ბა.

ფინ ტე კი (ფინანსური ტექ ნო ლო გი ე ბი) 
ზრდა დი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი სექ ტო რი ა, 
რო მე ლიც ინ დუს ტ რი ე ბის მთელ სპექტრს 
მო ი ცავს, მათ შო რის ონ ლა ინ და ნე ო ბან
კებს, სა გა დახ დო სის ტე მებს, სა გა დახ დო 
პროგ რა მულ ინ ტერ ფე ი სებს, სა ინ ვეს ტი ციო 
ბან კინ გის ტექ ნო ლო გი ურ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ
რას, სა დაზღ ვე ვო პროგ რა მულ უზ რუნ ველ
ყო ფას და ა.შ. ის, ასე ვე, მოიცავს შე და
რე ბით ახალ და თა ნა მედ რო ვე სფე რო ებს, 
რო გო რი ცაა ცენ ტ რა ლუ რი ბან კე ბის ციფ
რუ ლი ვა ლუ ტე ბი, კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბი და 
არაც ვა ლე ბადი ტო კე ნები (NFT).

თუმ ცა, ან გა რი ში სა ხელ წო დე ბით ფინ ტე კი:  
შე საძ ლებ ლო ბე ბი ფი ნან სე ბის პრო ფე სი ო
ნალ თათ ვის, ასე ვე ავ ლენს გა მოწ ვე ვებს, 
რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია კი ბერ უსაფ
რ თხო ე ბის რის კებ თან, ახალ სტან დარ
ტებ სა და რე გუ ლა ცი ებ თან. ის მო ი ცავს 
რე კო მენ და ცი ებს აღ ნიშ ნუ ლი რის კე ბის 
შე სამ ცი რებ ლად.

ACCAმ და CA ANZმ გა მო კითხეს თა ვი სი 
5,700 წევ რი, რო მელ თა გან 50% ხე დავს 

კა რი ე რულ პერ ს პექ ტი ვას ფინ ტე კის მი მარ
თუ ლე ბით, ხო ლო 14%  არა. სხვებ მა ან 
არ იცი ან, ან ჯერ არ გა და უწყ ვე ტი ათ ამ 
მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბა.

რო ცა საქ მე ეხე ბა ფინ ტეკ თან და კავ ში რე
ბულ კი ბე რუ საფ რ თხო ე ბის რის კებს, 83% 
ამ ბობს, რომ ინ ფორ მა ცი ა ზე და მო კი დე ბუ
ლი ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, აღ ნიშ ნუ ლი 
რის კე ბი გარ და უ ვა ლი ა, ამი ტომ ფინ ტეკს 
აუცი ლებ ლად სჭირ დე ბა მო ი პო ვოს სა
ხელ მ წი ფო ე ბის, ბიზ ნე სე ბი სა და სა ზო გა
დო ე ბის ნდო ბა.

რეს პონ დენ ტე ბი მი ე სალ მე ბი ან სა ხელ მ წი
ფო თა გა აქ ტი უ რე ბას ფინ ტე კის და ნერ გ ვის 
ხელ შეწყო ბა ში, რაც მო ი ცავს სა ერ თა შო
რი სო კონ ტაქ ტე ბის შექ მ ნას სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კის გა სა ზი ა რებ ლად (83%) და 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პარ ტ ნი ო რებ თან მუ შა
ო ბას ფინ ტე კის მი მარ თუ ლე ბით უნა რე ბის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად (85%).

ან გა რიშ მა გა მო ავ ლი ნა ათი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
სა მუ შაო რო ლი ბუ ღალ ტ რე ბი სა და ფი ნან
სე ბის პრო ფე სი ო ნალ თათ ვის ფინ ტეკ ში. 
ის ასე ვე გან მარ ტავს, თუ რო გორ უწყობს 
ხელს მა თი კონ ტ რი ბუ ცია და უნა რე ბი იმ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბის თ ვი საც ისი ნი 
მუ შა ო ბენ ან წარ მო ად გე ნენ. ან გა რიშ ში 
მო ცე მუ ლი რე ა ლუ რი მა გა ლი თე ბი მო ი ცავს 
ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რე ბის, აუდი ტო რე ბის, 
ციფ რუ ლი ტრან ს ფორ მა ცი ის ექ ს პერ ტე ბი სა 
და მე წარ მე ე ბის გა მოც დი ლე ბებს.

sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ახალიგამოკითხვა
აჩვენებს,რომფინტეკი
მომავალია,თუმცა
ბუღალტერიისადა
ფინანსების
პროფესიონალების
ჩართულობა
აუცილებელიანდობის
ასამაღლებლად
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ACCAს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი
რექ ტო რი, ჰე ლენ ბრენ დი აცხა
დებს: „ფინტეკში უკ ვე შე ი ნიშ ნე ბა 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი აქ ტი ვო ბა. 
ბუ ღალ ტ რებ სა და ფი ნან სე ბის 
პრო ფე სი ო ნა ლებს შე უძ ლი ათ 
ფინ ტეკ სამ ყა როს ნა წი ლი გახ
დ ნენ, თუ უკ ვე არ არი ან. მა თი 
ჩარ თუ ლო ბა, ამ შე და რე ბით ახა
ლი ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბა ში, 
აუცი ლე ბე ლია; მა თი ცოდ ნა, გა
მოც დი ლე ბა და ეთი კუ რი შე ხე დუ
ლე ბე ბი ფას და უ დე ბე ლი ა.“

CA ANZის აღ მას რუ ლე ბე ლი 
დი რექ ტო რი, აინ ს ლი ფონ ონ-
სე ლე ნი კი გან მარ ტავს: „ჩვენ 
ძა ლი ან დიდ შე საძ ლებ ლო ბებს 
ვხე დავთ ბუ ღალ ტ რე ბი სა და ფი
ნან სე ბის პრო ფე სი ო ნალ თათ ვის 
ფინ ტეკ ში ‒ გან სა კუთ რე ბით კი 
ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის სიცხა
დი სა და ნდო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
გზით.“

იმი სათ ვის, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით შე საძ
ლებ ლო ბე ბის თ ვის მზად იყ ვ ნენ, ან გა რი ში 
პრო ფე სი ო ნა ლებს ურ ჩევს:

 9 გა იღ რ მა ონ ცოდ ნა ფინ ტე კის წი აღ ში 
არ სე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი სა და სერ ვი
სე ბის შე სა ხებ. 

 9 ჩა მო ი ყა ლი ბონ ფინ ტე კის კონ კ რე
ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სი 
გა რე მო, რად გან ხში რად არ სე ბობს 
ისე თი ადა მი ა ნე ბის სა ჭი რო ე ბა, რო
მელ თაც შე უძ ლი ათ სტან დარ ტე ბი სა 
და რე გუ ლა ცი ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში 
მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა.

 9 გა ნეწყონ ინო ვა ცი ე ბი სათ ვის. ფინ ტე
კი ძა ლი ან სწრა ფად ცვა ლე ბა დი და 
დი ნა მი კუ რი ა, ამი ტომ ყვე ლა ზე დიდ 
სარ გე ბელს ხე დავს ისეთ ადა მი ა ნებ ში, 
რომ ლე ბიც აღ ფ რ თო ვან დე ბი ან ახა ლი 
იდე ე ბით და აქვთ სურ ვი ლი თა ვი სი 
წვლი ლი შე ი ტა ნონ მათ გან ხორ ცი ე
ლე ბა ში.

ან გა რი შის სრუ ლი ვერ სია ხელ მი საწ ვ დო
მია ვებ გ ვერ დ ზე www.accaglobal.com
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მსოფ ლი ოს უამ რა ვი ქვე ყა ნა ეძებს გზას, თუ 
რო გორ მი მარ თოს კა პი ტა ლუ რი ინ ვეს ტი ცი
ე ბი ისე თი აქ ტი ვო ბე ბის კენ, რომ ლე ბიც ხელს 
შე უწყო ბენ უფ რო მდგრად, ნახ შირ ბად ზე 
ნაკ ლე ბად და მო კი დე ბულ ეკო ნო მი კა ზე გა
დას ვ ლას. ამ დი დი ცვლი ლე ბის და სა ფი ნან
სებ ლად, ინ ვეს ტო რებ სა და რე გუ ლა ტო რებს 
სჭირ დე ბათ მდგრა დი სა სეს ხო ბაზ რე ბი, 
რო გორც ძი რი თა დი ინ ს ტ რუ მენ ტი გა რე მოს
დაც ვი თი, სო ცი ა ლუ რი და მმარ თ ვე ლო ბი თი 
(ESG) მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად წა მოწყე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად. 

„ამ შე და რე ბით ახალ, ჯერ კი დევ 
გან ვი თა რე ბად და სწრა ფად მზარდ 
ბა ზარ ზე ნდო ბა კრი ტი კუ ლად მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი ა“, გა ნაცხა და კე ვინ 
დენ სიმ, IFACის აღ მას რუ ლე ბელ
მა დი რექ ტორ მა. „ისევე, რო გორც 
ნე ბის მი ერ ფი ნან სურ ინო ვა ცი ა ში, 
აქაც არის გა მოწ ვე ვე ბი. სა ჭი როა 
გამ ჭ რი ა ხი რე გუ ლა ცი ე ბი, სტან
დარ ტი ზა ცია და გა რე შე ფა სე ბა, 
რა თა და ცუ ლი იყოს ინ ვეს ტორ თა 
ინ ტე რე სე ბი და გა ი ზარ დოს გამ ჭ
ვირ ვა ლო ბა. ამ სა ფონ დო პროგ
რა მე ბის დე ტა ლე ბის გა მოკ ვ ლე ვა 
რო გორც გა ცე მამ დე, ისე  გა ცე მის 
შემ დ გომ ყო ველ წ ლი უ რი ანა ლი ზი 
აუცი ლე ბელ ფაქ ტორს წარ მო ად
გენს ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის“.

ახა ლი კვლე ვა, რო მე ლიც მი მო ი ხი ლავს 
მდგრად სა სეს ხო ბაზ რებ ზე არ სე ბულ გა
მოწ ვე ვებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებს არის 
IFACისა და CPA Canadaს ერ თობ ლი

მდგრადივალი_
ეკონომიკურიგარდაქმნისგასაღები

ვი მუ შა ო ბის შე დე გი. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მდგრა დი სა სეს ხო ბა ზა რი მნიშ ვ ნე
ლოვ ნად გან ვი თარ და გა სუ ლი რამ დე ნი მე 
წლის გან მავ ლო ბა ში, კვლე ვამ აღ მო ა ჩი ნა 
რამ დე ნი მე სა კითხი, რო მელ თა გა მოს წო
რე ბაც სარ გე ბელს მო უ ტანს კა პი ტა ლის 
ბაზ რე ბის ყვე ლა მო ნა წი ლეს. ეს გა მოწ ვე
ვე ბი მო ი ცავს: ბაზ რის მი ერ ნა კარ ნა ხე ვი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გავ რ ცე ლე ბა; სა ერ
თო გა გე ბის ნაკ ლე ბო ბა იმის შე სა ხებ, თუ 
რო გო რი პრო ექ ტე ბი კვა ლი ფი ცირ დე ბა 
რო გორც „მწვანე“ ან „მდგრადი“; და 
არა თან მიმ დევ რუ ლი ან გა რიშ გე ბის, ზე
მოქ მე დე ბის გა ზომ ვის, გა რე მი მო ხილ ვი სა 
და რწმუ ნე ბის პრაქ ტი კა.

„მდგრადობა უფ რო და უფ რო მე ტად ინ
ტეგ რირ დე ბა ბიზ ნეს, სა ინ ვეს ტი ციო და ფი
ნან სურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში,“ გა ნაცხა და 
პა მე ლა სტირ მა, CPA Canadaს აღ მას რუ
ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა და პრე ზი დენ ტ მა. 
„ბუღალტერის პრო ფე სი ის თ ვის სა ჯა რო 
ინ ტე რე სის მსა ხუ რე ბა ერ თერ თი უმ ნიშ ვ ნე
ლო ვა ნე სი ნა წი ლია და მას მო უ წევს მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნოს მდგრა დი 
ფი ნან სე ბის გან ვი თა რე ბა ში. ერ თობ ლი ვი 
ძა ლე ბით, პრო ფე სია გა აგ რ ძე ლებს უკე
თე სი პო ლი ტი კის, რე გუ ლა ცი ე ბი სა და 
სტან დარ ტე ბის მხარ და ჭე რას“.

IFAC და CPA Canada მი ე სალ მე ბა მდგრა
დო ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
საბ ჭოს შექ მ ნას, რო გორც მდგრა დო ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის კენ მი მარ თულ ღო ნის ძი
ე ბას IFRSის ფონ დის მხრი დან. გლო ბა
ლუ რი მხარ და ჭე რის მქო ნე მდგრა დო ბის 
სტან დარ ტე ბი გა აძ ლი ე რებს გა რე მოს დაც
ვი თი, სო ცი ა ლუ რი და მმარ თ ვე ლო ბი თი 
მიზ ნე ბის კენ გა დად გ მულ ნა ბი ჯებს და 
გახ დის მათ უფ რო თან მიმ დევ რულ სა და 
შე და რე ბითს. 

ან გა რი შის სრუ ლი ვერ სია ხელ მი საწ ვ დო
მია ვებ  გ ვერ დ ზე www.ifac.org

წყარო:ifac.org



38

ვებგვერდი, 05/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200230040.22.033.017583
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №134ბრძანება №134

2022 წლის 4 მაისი ქ. თბილისი2022 წლის 4 მაისი ქ. თბილისი

„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“  „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 1
„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებით (სსმ, №172, 31.12.2010, სარეგისტრაციო 
კოდი 200230040.22.033.016103) დამტკიცებულ „ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის 
სტატუსის მინიჭებისა და გაუქმების, ფიქსირებული გადასახადის გადახდისა და 
ანგარიშგების და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატის გაცემის წესის 
შესახებ“ ინსტრუქციაში (დანართი №4) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. თუ პირი აკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 165 1 მუხლის პირველი 

ან მე-2 ნაწილით დადგენილ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების პირობებს, 
მას შეუძლია, მიმართოს საგადასახადო ორგანოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის 
გაუქმებისა და ფიქსირებულ გადასახადზე გადასვლის მოთხოვნით. აღნიშნულ შემთხვევაში, 
მიუხედავად ფიქსირებულ გადასახადზე გადასვლისა, პირი ვალდებულია, შეასრულოს 
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული საგადასახადო 
ვალდებულებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.“. 

2. მე-4 მუხლის მე-7-მე-9 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. იმ შემთხვევაში, თუ იცვლება განცხადებაში დაფიქსირებული ფიქსირებული 

გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის სახე ან/და ობიექტის რაოდენობა, გადასახადის 
გადამხდელი ვალდებულია, განცხადებით (დანართი №1) მიმართოს საგადასახადო ორგანოს 
ცვლილების მოთხოვნით, რის შემდეგაც დარიცხვა მომდევნო საანგარიშო პერიოდიდან 
უნდა განხორციელდეს შემდგომ წარდგენილ განცხადებაში დაფიქსირებული მონაცემების 
შესაბამისად. ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის სახის ან/და ობიექტის 
რაოდენობის ცვლილების  შემთხვევაში, გადამხდელზე გაიცემა ახალი სერტიფიკატი, 
ხოლო ძველი სერტიფიკატი ექვემდებარება გაუქმებას (გარდა საქმიანობის სახისა  და  სხვა 
მისამართზე ობიექტის დამატების შემთხვევისა).

8. ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის მისამართის შეცვლის 
შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია, ცვლილებამდე აცნობოს 
საგადასახადო ორგანოს (დანართი №1). ასეთ შემთხვევაში, გადამხდელზე გაიცემა ახალი 
სერტიფიკატი, ხოლო ძველი სერტიფიკატი ექვემდებარება გაუქმებას.

9. დარიცხული ფიქსირებული გადასახადი, შესაბამისი საანგარიშო თვის დადგომის 
შემდეგ, შესაძლებელია, გადაანგარიშდეს მხოლოდ ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი 
საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით 
დადგენილი წესით საგადასახადო ორგანოს მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად.“.

3. მე-6 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი 

საქმიანობის შეჩერებამდე განცხადებით (დანართი №3) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს.“;
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ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. საქმიანობის განახლების შემთხვევაში, პირი ვალდებულია, განახლებამდე აცნობოს 

საგადასახადო ორგანოს (დანართი №3) და გადაიხადოს საქმიანობის განახლების თვის 
ფიქსირებული გადასახადი სრულად.“.

4. დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
5. დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
6. დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                         ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი

დანართი №1 

 ----------------------------------------------
(საგადასახადო ორგანოს დასახელება) 

------------------------------------------------------------------
(გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი) 
 

  
საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი        -----------------------------
                                                                                                                            (მისამართი) 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ფიქსირებულ გადასახადზე გადასვლის/ ფიქსირებულ გადასახადით დასაბეგრი 
საქმიანობის/ობიექტის რაოდენობის/მისამართის ცვლილების თაობაზე

გაცნობებთ, რომ ვეწევი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– საქმიანობას. 
                                                              (საქმიანობ(ებ)ის სახე) 

№ საქმია-
ნობის 
სახე

დაბეგვრის 
ობიექტი

ობიექტის 
რაოდენობა

ობიექტის 
მისამართი

გადასახადის 
განაკვეთი 
ობიექტზე

კუთვნილი 
გადასახადი

(4 X 6)

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7
        
  
ჯამიჯამი

     

                                              
შენიშვნა:შენიშვნა:
ა) განცხადებაში მონაცემები მიეთითება სრულად,  წინა განცხადების გათვალისწინებით;
ბ) საქმიანობის სახის, ობიექტის რაოდენობის ან/და საქმიანობის მისამართის შეცვლის 

შემთხვევაში, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატი ექვემდებარება 
გაუქმებას (გარდა საქმიანობის სახისა  და  სხვა მისამართზე ობიექტის დამატების 
შემთხვევისა).

გთხოვთ,
მომანიჭოთ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი

გამიუქმოთ:
□ მიკრობიზნესის სტატუსი და ჩაიბაროთ მიკრობიზნესის № ---- სერტიფიკატი
□ მცირე ბიზნესის სტატუსი და ჩაიბაროთ მცირე ბიზნესის № ---- სერტიფიკატი.
 
ხელმოწერა . . . . . . . . . . . . . . 

 თარიღი „ –– „ „–––––––„ 20 წელი
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დანართი №3 

----------------------------------------------
 (საგადასახადო ორგანოს დასახელება) 
--------------------------------------------------------------------
(გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი) 
  
           
საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

-----------------------------------
 (მისამართი) 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის შეჩერების/განახლების შესახებ
 გაცნობებთ, რომ

□ შევაჩერებ

□  განვაახლებ

ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას ........................................ 
                                                                                                   (საქმიანობის სახე) 
საქმიანობ(ებ)ის ნაწილში. 

სერტიფიკატ(ებ)ის  ნომერი:  ...................................................

საქმიანობის შეჩერების/განახლების თარიღი    
20.. წლის ..... თვიდან

ხელმოწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
თარიღი „ –– „ „–––––––„ 20 წელი 

 
----------------------------------------------
(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)  
--------------------------------------------------------------------
(გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი) 
  

  
საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი        -----------------------------------
                                                                                                                       (მისამართი) 
  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის შეჩერების/განახლების შესახებ
 გაცნობებთ, რომ
 □ შევაჩერებ
 □  განვაახლებ
 ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას .....................................
                                                                                                     (საქმიანობის სახე) 
 საქმიანობ(ებ)ის ნაწილში.
 
საქმიანობის შეჩერების/განახლების თარიღი                 20..   წლის ..... თვიდან
 
ხელმოწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
თარიღი „ –– „ „–––––––„ 20 წელი
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დანართი №4

----------------------------------------------
(საგადასახადო ორგანოს დასახელება) 
  
----------------------------------------------
(გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი) 

 
  

საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
-----------------------------------
                                                                                            (მისამართი) 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების შესახებ
 
გთხოვთ, გამიუქმოთ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი
––––––––––––––––––––––– საქმიანობის ნაწილში.
     (საქმიანობის სახე)
 
სტატუსის გაუქმების მიზეზი:
 
□  მსურს გავიუქმო ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი;
□  ––– ––––––––– 20–– წ. შევწყვიტე/ვწყვეტ ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ 

საქმიანობას/ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას შემდეგ მისამართზე ––––
–––––;

□  ––– ––––––––– 20–– წ. ვახორციელებ/განვახორციელებ საქართველოს მთავრობის 
მიერ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელისთვის ნებადართული დამატებითი 
საქმიანობისგან განსხვავებულ საქმიანობას;

□  ––– ––––––––– 20–– წ. საქართველოს მთავრობის მიერ ფიქსირებული გადასახადის 
გადამხდელისთვის ნებადართული დამატებითი საქმიანობის ნაწილში წარმომეშვა 
დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება;

□  ––– ––––––––– 20–– წ. ნებაყოფლობით გავიარე დამატებული ღირებულების 
გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია.

 
 

ხელმოწერა . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
თარიღი „ –– “ „–––––––“ 20 წელი.
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ვებგვერდი, 11/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017584
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №141ბრძანება №141

2022 წლის 10 მაისი ქ. თბილისი2022 წლის 10 მაისი 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:

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

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

1. 78-ე მუხლის 6 1 პუნქტის შენიშვნა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შენიშვნა:„შენიშვნა:
1. აკრძალულია საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო 

ნომენკლატურის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული  საქონლის თავისუფალ 
მიმოქცევაში გაშვების პროცედურის შემდეგ ქვეყნის შიგნით აქციზური მარკით ნიშანდების 
გარეშე მიწოდება.

2. იმპორტიორს, რომელმაც აქციზური მარკა მიიღო საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის 
ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული 
საქონლის ნიშანდების მიზნით, უფლება აქვს აქციზური მარკით ნიშანდება განახორციელოს 
საქონლის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანამდეც, თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების 
პროცედურის განხორციელებამდე.“.

2. 79 2 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,ტ“ ქვეპუნქტი:
„ტ) იმპორტირებული სითხეები განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით 

მოხმარებისთვის 10 800-ცალიანი შეკვრა (მშრალი).“.
3. 80 1 მუხლის მე-12 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„12. თამბაქოს და საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო 

ნომენკლატურის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული  საქონლის 
მწარმოებელთან გადაგზავნამდე აქციზური მარკების შეფუთვა ხდება აქციზური მარკების 
გაცემის ადგილზე, საფოსტო გზავნილებისა და საკურიერო მომსახურების ორგანიზაციის 
მიერ, მეწარმე სუბიექტის უფლებამოსილი წარმომადგენლის, შემოსავლების სამსახურის ან/
და შერჩეული პირის წარმომადგენლების თანდასწრებით, რაზედაც ფორმდება შესაბამისი 
მიღება-ჩაბარების აქტი.“.

4. 81 2 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) უზრუნველყოს საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო 

ნომენკლატურის 2401, 2403 11 000 00, 2403 19 000 00, 2403 91 000 00, 2403 99 100 00, 2403 99 
900 01 და 2403 99 900 02 კოდებში მითითებული საქონლისათვის მიღებული მატერიალური 
აქციზური მარკის მონაცემთა ბაზაში ასახვა (გააქტიურება) აქციზური მარკის მიღებისთანავე, 
არაუგვიანეს მიღებიდან 1 სამუშაო დღისა; ხოლო 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში 
მითითებული საქონლისათვის მიღებული მატერიალური აქციზური მარკის მონაცემთა 
ბაზაში ასახვა (გააქტიურება) – არაუგვიანეს საქონლის მიწოდების განხორციელებისა.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
მოვალეობის შემსრულებელი                                  გიორგი კაკაურიძეგიორგი კაკაურიძე
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ვებგვერდი, 20/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017587

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №150ბრძანება №150

2022 წლის 18 მაისი ქ. თბილისი2022 წლის 18 მაისი ქ. თბილისი

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

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

წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 
31 დეკემბრის №994 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ31 დეკემბრის №994 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

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

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

ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, 
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების 
განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებით (სსმ III, 
31.12.2010, №172, სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.016105) დამტკიცებულ წესში 
შეტანილ იქნეს ცვლილება და 81-ე მუხლის: 

1. მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„4. საგადასახადო ორგანოები (გარდა საბაჟო დეპარტამენტისა) ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 42   10, 42   11, 44     4 და 91     2 მუხლებით, 135      2 მუხლის მე-2 
ნაწილით, 153-ე, 153     1, 153     5, 153     7, 153     8, 153 10–153     12, 154      1, 154     2, 155      1–1553, 155      5 და 155      6 
მუხლებით, 155   7 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით, 155 9, 155     10, 157-ე, 157      1–157     4, 158-
ე, 158     1, 159 4, 163-ე, 164-ე, 164     4, 165-ე–165     3, 165     10 და 165     1     1 მუხლებით, 171 4 მუხლის მე-2 
ნაწილით, 171      5, 174   17, 176 4, 176 5, 177      14, 177   15, 178-ე, 179     3, 195-ე მუხლებითა და „თამბაქოს 
კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 10      2 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ 
სამართალდარღვევებზე. 

5. საგადასახადო ორგანო (გარდა საბაჟო დეპარტამენტისა) განიხილავს იმ 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 42  10 და 42  11 მუხლებით, 
135      2 მუხლის მე-2 ნაწილით, 153     7, 153     8 და 153     10–153     12 მუხლებით, 155 3 მუხლის პირველი–
მე-10 ნაწილებით, 155 5 მუხლით, 155    6 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 157-ე, 165-ე, 
165 10 და 165 11 მუხლებით, 171    5 მუხლის მე-3, მე-7, 8   1 და 8  2 ნაწილებით, 174  17, 176 4, 176 
5, 177    14, 177 15, 179    3, 195-ე მუხლებითა და „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 10    2 მუხლის მე-2 პუნქტით.“. 

2. მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 5 1 პუნქტი:
„5 1. საბაჟო დეპარტამენტი: 
ა) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეს განიხილავს და ადმინისტრაციულ სახდელს ადებს იმ 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 42  10 მუხლით, 42  
11 მუხლის პირველი–2 1 ნაწილებით, 82 5 მუხლით (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი 
პარკების იმპორტის ნაწილში), 127 1 მუხლის მე-2, 3  1 და 3   2 ნაწილებით, 129     1 მუხლით, 155 3 
მუხლის პირველი–მე-6 და მე-7–მე-10 ნაწილებით, 155     5 მუხლით, 155    6 მუხლის პირველი და 
მე-2 ნაწილებით, 157-ე მუხლით, 171    5 მუხლის მე-3, მე-7, 8   1 და 8  2 ნაწილებით, 174 17, 177 15, 
179 3, 191    1 და 194-ე მუხლებით; 
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ბ) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს და შედგენილ 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს თანდართულ მასალებთან ერთად (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში) განხილვისთვის უგზავნის რაიონის (ქალაქის) სასამართლოს იმ 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 44     4 და 91     2 მუხლებით,  
91 3 მუხლის პირველი ნაწილით, 99-ე მუხლით, 155 1 და 155 2 მუხლებით, 155     3 მუხლის მე-
11–მე-20 ნაწილებით, 155      6 მუხლის მე-3−მე-5 ნაწილებით, 155   7 მუხლის პირველი და მე-3 
ნაწილებით, 155     9, 155     10, 157      1–157     3, 158-ე, 159 4, 163-ე, 164-ე, 171      5 მუხლის პირველი, მე-2, 
მე-4 − მე-6, მე-8 და მე-9, მე-10, მე-11 − მე-18 ნაწილებით.“. 

3. მე-7 და მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. ამ მუხლის მე-5 პუნქტითა და 5 1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე, თუ სამართალდამრღვევი სადავოდ არ ხდის 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს, აღნიშნულის დასადასტურებლად 
ოქმის შესაბამის გრაფაში აკეთებს აღნიშვნას და დამატებით ხელმოწერას, რის საფუძველზეც 
ადგილზე შეეფარდება ადმინისტრაციული სახდელი. ოქმში ასევე მიეთითება შეფარდებული 
ადმინისტრაციული სახდელი (ჯარიმის თანხა). სამართალდამრღვევს ადგილზე შეეფარდება 
ადმინისტრაციული სახდელი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 42     10 მუხლით, 135     2 მუხლის მე-2 ნაწილით, 153      7, 153      8 და 153    10–153    12 მუხლებით, 
155 3 მუხლის პირველი–მე-10 ნაწილებით, 155    5 მუხლით, 155     6 მუხლის პირველი და მე-2 
ნაწილებით, 171     5 მუხლის მე-3, მე-7, 8   1 და 8  2 ნაწილებით, 174    17, 176 4, 176 5, 177     14, 177   15 და 
191     1 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენის 
შემთხვევაშიც, თუ ეს სამართალდარღვევები არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ გამოკვლევას. 

8. ამ მუხლის მე-5 და 5 1 პუნქტებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევებზე შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 
თანდართულ მასალებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუყოვნებლივ 
ეგზავნება მის განხილვაზე უფლებამოსილ თანამდებობის პირს, გარდა ამ მუხლის მე-7 
პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                        ლაშა ხუციშვილი   ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 24/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
080090020.05.001.020565

  
საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის 
ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზეხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.მუხლი 1.  „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის 
შესახებ“ საქართველოს  კანონში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.
ge), 30.10.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 080090020.05.001.019627) შეტანილ იქნეს შემდეგი 
ცვლილება:

1. მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. რისკების შეფასების ეროვნული ანგარიში და სამოქმედო გეგმა უნდა განახლდეს 

საჭიროებისამებრ, მაგრამ არანაკლებ 3 წელიწადში ერთხელ.“.
2. მე-10 მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. აკრძალულია საქმიანი ურთიერთობის დამყარება ან გაგრძელება, ერთჯერადი 

გარიგების დადება ან შესრულება, თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კლიენტი ან 
გარიგების მონაწილე სხვა პირი ამ კანონის 41-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებით 
განსაზღვრული ერთ-ერთი პირია. ასეთ შემთხვევაში ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია 
სამსახურს წარუდგინოს ამ კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 
ანგარიშგება.“.

3. მე-12 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:
„6. საზედამხედველო ორგანოს სამართლებრივი აქტით განისაზღვრება ელექტრონულად 

კლიენტის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია, ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია 
და ვერიფიკაცია, აგრეთვე კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) 
სტრუქტურის შესწავლის წესი.“.

4. 34-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სამსახური აანალიზებს ანგარიშვალდებული პირებისგან და სხვა წყაროებიდან 

მიღებულ ანგარიშგებებსა და სხვა ინფორმაციას (დოკუმენტს) და ფულის გათეთრების, 
ტერორიზმის დაფინანსების ან სხვა დანაშაულის თაობაზე დასაბუთებული ვარაუდის 
გაჩენის შემთხვევაში თავისი ანალიზის შედეგებს უგზავნის საქართველოს გენერალურ 
პროკურატურას, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურს ან/და საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს.“.

5. 39-ე მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. სამსახური უფლებამოსილია საქართველოს გენერალური პროკურორის, 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის, საქართველოს შინაგან 
საქმეთა მინისტრის ან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის 
უფროსის ან საამისოდ უფლებამოსილი მათი მოადგილეების დასაბუთებული მიმართვის 
საფუძველზე საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს მიაწოდოს თავის ხელთ არსებული 
კონფიდენციალური ინფორმაცია (დოკუმენტი), რომელიც აუცილებელია საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის გამოძიების მიზნების 
მისაღწევად.“.

მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                        სალომე ზურაბიშვილი    სალომე ზურაბიშვილი
 თბილისი,

11 მაისი 2022 წ.
N1566-VIIIმს-Xმპ
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სარეგისტრაციო კოდი  
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 
საპენსიო სააგენტოს დირექტორისსაპენსიო სააგენტოს დირექტორის

ბრძანება №001/02ბრძანება №001/02
2022 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი2022 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი

„დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის, საპენსიო შენატანების  „დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის, საპენსიო შენატანების  
და ამ შენატანებთან დაკავშირებული საინვესტიციო ან/და სხვა შემოსავლის და ამ შენატანებთან დაკავშირებული საინვესტიციო ან/და სხვა შემოსავლის 

დაბრუნებისა და ხელახლა გაწევრიანების წესის  დაბრუნებისა და ხელახლა გაწევრიანების წესის  
დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –  დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –  

საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 27 მაისის №001 ბრძანებაში საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 27 მაისის №001 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 
მე-4 პუნქტის, 22-ე მუხლის მე-7 პუნქტის, 25-ე მუხლის, „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის − საპენსიო სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
2018 წლის 15 აგვისტოს №421 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-10 მუხლის 
პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის, საპენსიო შენატანების და ამ შენატანებთან 

დაკავშირებული საინვესტიციო ან/და სხვა შემოსავლის დაბრუნებისა და ხელახლა 
გაწევრიანების წესის დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 27 მაისის №001 ბრძანებით (საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), გამოქვეყნების თარიღი: 27/05/2019, 
სარეგისტრაციო კოდი: 280030000.73.085.016001) დამტკიცებულ წესში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება, კერძოდ:

ა) ამოღებულ იქნეს 6 1 მუხლი;
ბ) ამოღებულ იქნეს დანართი №1 და დანართი №2.

მუხლი 2მუხლი 2
1. ეს ბრძანება ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე
2. ბრძანების მოქმედება ვრცელდება 2022 წლის 28 მარტიდან.

საპენსიო სააგენტოს დირექტორი                    გიორგი დანელია   გიორგი დანელია
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სარეგისტრაციო კოდი  
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
საპენსიო სააგენტოს დირექტორისსაპენსიო სააგენტოს დირექტორის

ბრძანება №002/03ბრძანება №002/03
2022 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი2022 წლის 20 მაისი ქ. თბილისი

„საპენსიო შენატანების გადახდის წესების, ინფორმაციის წარდგენის „საპენსიო შენატანების გადახდის წესების, ინფორმაციის წარდგენის 
ფორმების, ზედმეტად გადახდილი თანხების ადმინისტრირების, ფორმების, ზედმეტად გადახდილი თანხების ადმინისტრირების, 

ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე საპენსიო შენატანების, ხარჯის, ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე საპენსიო შენატანების, ხარჯის, 
ნამეტი შემოსავლის, დანაკარგის, სხვა შემოსავლის, ამონაგებისა და ნამეტი შემოსავლის, დანაკარგის, სხვა შემოსავლის, ამონაგებისა და 

ზარალის დარიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საჯარო ზარალის დარიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის – საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 2019 სამართლის იურიდიული პირის – საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 2019 

წლის 30 ივლისის №002 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზეწლის 30 ივლისის №002 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 
მე-4 პუნქტის, 22-ე მუხლის მე-7 პუნქტის, 25-ე მუხლის, „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის − საპენსიო სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
2018 წლის 15 აგვისტოს №421 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-10 მუხლის 
პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„საპენსიო შენატანების გადახდის წესების, ინფორმაციის წარდგენის ფორმების, 

ზედმეტად გადახდილი თანხების ადმინისტრირების, ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე 
საპენსიო შენატანების, ხარჯის, ნამეტი შემოსავლის, დანაკარგის, სხვა შემოსავლის, 
ამონაგებისა და ზარალის დარიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის − საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 30 ივლისის 
№002 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), გამოქვეყნების 
თარიღი: 31/07/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 280030000.73.085.016002) დამტკიცებულ 
ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება, კერძოდ, ამოღებულ იქნეს 13 1 მუხლი.

მუხლი 2მუხლი 2
1. ეს ბრძანება ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე.
2. ბრძანების მოქმედება ვრცელდება 2022 წლის 28 მარტიდან.

საპენსიო სააგენტოს დირექტორი                    გიორგი დანელია               გიორგი დანელია
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ვებგვერდი, 13/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
260000000.64.076.016108
 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის  
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსისზედამხედველობის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №ნ-4ბრძანება №ნ-4
2022 წლის 11 მაისი ქ. თბილისი2022 წლის 11 მაისი ქ. თბილისი

ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, 
მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების 

საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის 
კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებკოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის, მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის და მე-
20 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
1. ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღებულ იქნეს აუდიტისა და მარწმუნებელი 

მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ მიღებული და გამოცემული ხარისხის 
კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების 
საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარით (2020 წლის გამოცემა) გათვალისწინებული:

ა) ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (შემდგომ – სტანდარტი);
ბ) აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების 

საერთაშორისო სტანდარტები (შემდგომ – სტანდარტი).
2. ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღებულ იქნეს ბუღალტერთა საერთაშორისო 

ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი (2020 წლის გამოცემა) პროფესიონალი ბუღალტრების 
ეთიკის კოდექსი (IESBA Code) (შემდგომ – პროფესიული ეთიკის კოდექსი).

3.  ამ ბრძანებით გათვალისწინებული სტანდარტები და  პროფესიული ეთიკის კოდექსი 
განთავსდეს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის (შემდგომ – სამსახური) ვებგვერდზე (www.saras.gov.ge).

4. სამსახური უზრუნველყოფს ამ ბრძანებით სამოქმედოდ შემოღებული სტანდარტებისა 
და პროფესიული ეთიკის კოდექსის თარგმანის პერიოდულ რედაქტირებას, ხარისხის 
გაუმჯობესების მიზნით.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი            ნათელა გლოველი  ნათელა გლოველი
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ვებგვერდი, 19/05/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
350080000.64.076.016109
 

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

სამსახურის უფროსისსამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-5ბრძანება №ნ-5

2022 წლის 18 მაისი ქ. თბილისი2022 წლის 18 მაისი ქ. თბილისი

„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების „ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების 
მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის 

გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 

წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებწლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

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

მუხლი 1მუხლი 1
„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ 

ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების 
თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე (www.matsne.gov.ge), გამოქვეყნების თარიღი: 22/05/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 
350080000.64.076.016059) დამტკიცებულ „ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა 
რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის 
გასაჯაროების წესში“ შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-12 მუხლის შემდეგ  დაემატოს შემდეგი 
შინაარსის 12 1 მუხლი:

„მუხლი 12„მუხლი 12  11. სააღრიცხვო საქმიანობების გამწევი პირის შესახებ ინფორმაცია. სააღრიცხვო საქმიანობების გამწევი პირის შესახებ ინფორმაცია
1. სააღრიცხვო საქმიანობების გამწევი პირის შესახებ ინფორმაციის ჩანართში, სააღრიცხვო 

საქმიანობების სფეროში მოქმედმა სუბიექტმა უნდა მიუთითოს დასაქმებული სააღრიცხვო 
საქმიანობის მომსახურების მიწოდების გამწევი პირ(ებ)ის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, 
ელექტრონული ფოსტა, ფაქტობრივი მისამართი და საქმიანობის მიმართულება (აუდიტი, 
ბუღალტერია, საგადასახადო კონსულტაცია).

2. ამ მუხლის მიზნებისთვის სააღრიცხვო საქმიანობა განიმარტება „საქართველოს 
ეროვნული კლასიფიკატორის „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების“ დამტკიცების შესახებ“ 
სსიპ „საქსტატის“ საბჭოს 2016 წლის 28 ივლისის №10 დადგენილებით დამტკიცებული 
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების“ 
შესაბამისად.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 ივლისიდან.

ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი        ნათელა გლოველინათელა გლოველი
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხ ვა:

ჩვენიშპსრეგისტრირებულიაროგორცსასტუმროდაშესაბამისად,ვეწევითამ
მომსახურებას.სასტუმრომომსახურებაზეინვოისიგამოწერილია27.04.2022-
04.05.2022პერიოდზეტურისტულსააგენტოსთან.გვაინტერესებს,დღგ-სანაგ-
რიშ-ფაქტურასრომელთვეშიგამოვწერთდავტვირთავთპორტალზე?

პა სუ ხი:

თუ ანაზღა უ რე ბა წი ნას წარ არის მი ღე ბუ ლი, მა შინ აპ რილ ში გა მო ი წე რე ბა ე.წ. „ავანსის 
ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა“, ხო ლო მა ის ში  სა ბო ლოო ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა. ხო ლო თუ ანაზღა უ
რე ბა მი ი ღე ბა მომ სა ხუ რე ბის ჩა ბა რე ბის შემ დ გომ  მა შინ ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა გა მო ი წე რე ბა 
მყიდ ვე ლის მოთხოვ ნი სას. ამას თან, დღგის სა ან გა რი შო პე რი ო დად, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, 
თუ გა ნი ხი ლავთ შე სა ბა მი სი თვის დღე ე ბის მი ხედ ვით, მა გა ლი თად, 27.0430.04 იქ ნე ბა 
აპ რი ლის სა ან გა რი შო პე რი ო დი, ხო ლო 1.054.05  მა ი სი სა.

კითხ ვა:

კომპანიასაქართველოშიდააფუძნათურქეთისმოქალაქემ,რომელიციმავდრო-
ულადარისმისიდირექტორიასევე,არისტრაილერისმძღოლიდატვირთებს
ზიდავსთურქეთი‒საქართველო‒აზერბაიჯანისმიმართულებით.შეგვიძლია
თუარამივლინებისგაფორმებათურქეთშიდააზერბაიჯანშიდასამივლინებო
თანხებისროგორიანაზღაურებამივცეთ,როდესაცსხვასხვაქვეყნისტერიტო-
რიაზერამდენდღესდაჰყოფსწინასწარარვიცით. ასევე ასანაზღაურებელია
საწვავისღირებულებადაშესაბამისადსაბუთიარისსაკასოჩეკი,სხვასაბუთს
არაძლევენ.მოკლედ,რასაგადასახდოვალდებულებებიწარმოიშობარომგა-
ვითვალისწინოთ?

პა სუ ხი:

პირ ველ რიგ ში უნ და გა ნი საზღ ვ როს ამ პი რის „მუდმივი სა მუ შაო ად გი ლი“. ეს შე იძ ლე ბა 
გა კეთ დეს დი რექ ტო რის ბრძა ნე ბით. ამის შემ დეგ შე გეძ ლე ბათ იმის გან საზღ ვ რა, სად 
ყოფ ნა ჩა ით ვ ლე ბა მივ ლი ნე ბად და სად ყოფ ნა ‒ არ ჩა ით ვ ლე ბა. 

სა მივ ლი ნე ბო თან ხე ბის ანაზღა უ რე ბის ბევ რი გზა არ სე ბობს, თუმ ცა ყვე ლა მათ გა ნი 
მო ითხოვს, რომ ან გა რიშ ვალ დე ბულ მა პირ მა მივ ლი ნე ბის დას რუ ლე ბი დან გარ კ ვე ულ 
ვა და ში წარ მო ად გი ნოს წე რი ლო ბი თი ან გა რი ში და და ურ თოს შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბი, 
რო მელ თა ფორ მაც შე იძ ლე ბა არ ემ თხ ვე ო დეს სა ქარ თ ვე ლო ში დად გე ნილ ფორ მას, 
მაგ რამ შე ე სა ბა მე ბო დეს იმ ქვეყ ნის კა ნონ მ დებ ლო ბას, რო მელ შიც იმ ყო ფე ბო და მივ
ლი ნე ბუ ლი პი რი.

ის ფაქ ტი, რომ წი ნას წარ არ ვი ცით მივ ლი ნე ბის დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა, არ წარ მო ად გენს 
პრობ ლე მას, ვი ნა ი დან თუ ყვე ლა და ნა ჩენ ნა წილ ში სრუ ლად მოხ დე ბა დო კუ მენ ტა ცი ის 
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მო წეს რი გე ბა, მივ ლი ნე ბის თან ხე ბი შე გიძ ლი ათ გას ცეთ მივ ლი ნე ბის დას რუ ლე ბის შემ
დ გომ ფაქ ტობ რი ვი დღე ე ბის მი ხედ ვით.

რაც შე ე ხე ბა საწ ვავს, თუ ყვე ლა და ნარ ჩენ ნა წილ ში სრუ ლად მოხ დე ბა დო კუ მენ ტა ცი ის 
მო წეს რი გე ბა ‒ მა გა ლი თად, მოხ დე ბა მივ ლი ნე ბის მიზ ნობ რი ო ბის და დას ტუ რე ბა, ასე ვე 
გა ფორ მ დე ბა ე.წ. საწ ვა ვის ჩა მო წე რის აქ ტი მი ნი მუმ თვე ში ერ თხელ, ასე ვე მო წეს რიგ დე ბა 
დო კუ მენ ტა ცია მოქ მე დი კა ნომ დებ ლო ბით (მ.შ. ჩა მო წე რი ლი საწ ვა ვი იქ ნე ბა რე ა ლუ
რი გარ ბე ნის შე სა ბა მი სი, ასე ვე მოხ დე ბა ნა ყი დი საწ ვა ვის თა ნამ შ რო მელ ზე გა და ცე მის 
და დას ტუ რე ბა შე სა ბა მი სი ინ ს ტ რუქ ცი ით დად გე ნი ლი წე სით და ა.შ.), საზღ ვარ გა რეთ 
ნა ყი დი საწ ვა ვის ჩე კი წარ მო ად გენს ხარ ჯის დო კუ მენტს. რაც შე ე ხე ბა ად გი ლობ რივ 
გამ ყიდ ვე ლებს, მათ გან სა ქონ ლის შე ძე ნა უნ და მოხ დებს საფ ის სა ფუძ ველ ზე. მსგავ სი 
დე ტა ლე ბი შე სა ბა მი სი მა გა ლი თე ბის სა ფუძ ველ ზე აღ წე რი ლია სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის №230 ბრძა ნე ბა ში, რო მე ლიც ეხე ბა საწ ვა ვის ჩა მო წე რის წესს.

თუ ყვე ლა ხარ ჯი დო კუ მენ ტუ რად არის და დას ტუ რე ბუ ლი (დღიურ ხარ ჯებს, ე.წ. „per 
diem“ს დო კუ მენ ტუ რი და დას ტუ რე ბა არ ჭირ დე ბა) და ისი ნი არ აჭარ ბებს დად გე ნილ 
ნორ მებს (იხ.საქართველოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2005 წლის 5 აპ რი ლის №220 ბრძა
ნე ბა „დაქირავებულისათვის გა დახ დი ლი სა მივ ლი ნე ბო ხარ ჯე ბის ნორ მე ბის გან საზღ ვ რის 
შე სა ხებ“), მა შინ ფი ზი კუ რი პი რის და ბეგ ვ რა არ წარ მო ი შო ბა.

კითხ ვა:

კომპანიებსშორის,ურთერთშედარებისაქტით,დავალიანებებისურთიერთჩათ-
ვლისას,დღგ-სჩათვლასრაიმეშეზღუდვააქვსთუარადღგ-სახალიცვლილე-
ბებით?საქმეეხებამარკეტინგულიმომსახურებისჩათვლას.

პა სუ ხი:

და ვა ლი ა ნე ბა თა ურ თი ერ თ ჩათ ვ ლა ან გა რიშ ს წო რე ბის ერ თ ერ თი ფორ მაა და პირ და პი
რი კავ ში რი დღგსთან არ აქვს. საქ მე ის არის, რო გორ წარ მო იშ ვა ეს და ვა ლი ა ნე ბე ბი 
რო გორც ერთ, ისე მე ო რე მხა რეს, რო დის წარ მო იშ ვა, იყო თუ არა გამ ყიდ ვე ლი ან 
მყიდ ვე ლი მხა რე ამ დროს დღგის გა დამ ხ დე ლი, და ბეგ რი ლი იყო თუ არა შე სა ბა მი სი 
სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ოპე რა ცია დღგით და ა.შ. ამის შემ დეგ შეგ ვეძ
ლე ბა ვიმ ს ჯე ლოთ, აქვთ თუ არა მხა რე ებს დღგის ჩათ ვ ლის უფ ლე ბა.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ა ნა ლიზ დეს, შე საძ ლოა თუ არა აღ ნიშ ნუ ლი  დაკ ვა ლი ფი ცირ დეს ში
ნა ა რობ რი ვად, რო გორც ბარ ტე რი და არ სე ბობს თუ არა რის კი იმი სა, რომ გავ რ ცელ დეს 
ბარ ტე რის და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი წე სე ბი (რომელიც 2021 წლი დან არის შეც ვ ლი ლი). 
ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ა ნა ლიზ დეს, და ბეგ ვ რის მიზ ნე ბის თ ვის, გავ რ ცელ დე ბა თუ არა 
ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 996ე ბრძა ნე ბის 112ე მუხ ლის 46 და 47 ნა წი ლე ბით დად გე ნი
ლი ე.წ. ძვე ლი ბარ ტე რი სა და ახა ლი ბარ ტე რის წე სის გა მო ყე ნე ბის წე სი, კერ ძოდ ის, 
რომ ბარ ტე რის დღგით და ბეგ ვ რის ახა ლი წე სი გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც 
ჩვენს მი ერ მი წო დე ბაც და სა ნაც ვ ლო მო წო დე ბაც (ანუ ორი ვე) მომ ხ და რია 2021 წლის 1 
იან ვ რის შემ დ გომ, სხვა შემ თხ ვე ვა ში (მაგალთად, თუ ჩვენ მი ვა წო დეთ სა ქო ნე ლი 2021 
წელს, მაგ რამ სა ნაც ვ ლო სა ქო ნე ლი/ მომ სა ხუ რე ბა მოგ ვე წო და 2020 წელს) ორი ვე მხა
რე ზე, მ.შ. იმ პირ ზე, ვინც 2021 წელს მი ა წო და სა ქო ნე ლი (ანუ ჩვენ ზე) გავ რ ცელ დე ბა 
ბარ ტე რის დღგით და ბეგ ვ რის ე.წ. ძვე ლი წე სი.



52

კითხ ვა:

შპს-მშეიძინაპატარათვითმცლელითავისისამუშაოებისშესასრულებლად.ვი-
ყიდეთსაწვავი,რომელიცარისბარათზედაშეგვიძლიავნახოთრომელდღეს
რამდენიჩაასხამძღოლმა.როგორუნდამოვახდინოთაღრიცხვა,ესთვითმც-
ლელიხანიქნებადღესაერთოდარგაინძრევაადგილიდან,ხანწავაკომპანიას
საქმეზე.გვაინტერესებს,ყოველდღეუნდამოგვაწოდოსჩვენებადაგვითხრასსად
იმოძრავებს,კილომეტრებითთუკაცსაათებითდავთვალოთდაისევაღიაროთ
საგადასახდოხარჯად?რამონაცემებსითხოვსშემოსავლებისსამასახური?.

პა სუ ხი:

ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის მი სა ღე ბად, გთხოვთ, გა ეც ნოთ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ
რის 2011 წლის 18 აპ რი ლის №230 ბრძა ნე ბას „ეკონომიკურ საქ მი ა ნო ბა ში გა მო ყე
ნე ბულ ძი რი თად სა შუ ა ლე ბა ზე (ავტოტრანსპორტი, სპეც ტექ ნი კა და სხვა) გა ხარ ჯუ ლი 
საწ ვა ვის ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლი დან გა მოქ ვით ვის წე სის“ დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე   
https://matsne.gov.ge/document/view/1302515?publication=0

კითხ ვა:

გთხოვთგანგვიმარტოთ,ვალდებულიათუარამცირებიზნესისსტატუსისმქონე
პირი,გააფორმოსშრომითხელშეკრულებამეუღლესთნ,თუისინიერთობლივად
ეწევიანსაქმიანობას?თუმეუღლეზეარხორციელდებახელფასისგაცემა,უნდა
აისახოსთუარაიგიდაქირავებულპირთარეესტრში?

პა სუ ხი:

ამ გ ვა რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი არ არ სე ბობს. გარ და ამი სა, აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით 
2022 წლის ივ ნი სის თვე ში დამ ტ კიც და სი ტუ ა ცი უ რი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 2431.

კითხ ვა:

გთხოვთგაგვიწიოთდახმარებაინვენტარიზაციისშედეგებთანდაკავშირებით,
კერძოდ:დანაკლისი,საბაზროფასიდანიბეგრებადღგ-ითთუთვითღირებულე-
ბიდანდადანაკლისი,რომლისშეძენისასდღგარარისჩათვლილი,იბეგრება
თუარადღგ-თი?

პა სუ ხი:

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 286.9ე მუხ ლის თა ნახ მად, და ნაკ ლი სის გა მოვ ლე ნა ით ვ ლე ბა 
მი სი აღ მო ჩე ნის მო მენ ტ ში სა ბაზ რო ფა სით გან ხორ ცი ე ლე ბულ მი წო დე ბად. შე სა ბა მი სად, 
იგი და ი ბეგ რე ბა მო გე ბის გა და სა ხა დი თა და დღგით. იგი ასე ვე შე იძ ლე ბა და ჯა რიმ
დეს (საგადასახადო ორ გა ნოს მი ერ აღ მო ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში) სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის  
10 %ით.

ასე ვე, 2022 წლის თ ვის მოქ მე დი კა ნონ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, დღგის მიზ ნე ბის თ ვის 
და ნაკ ლი სი იბეგ რე ბა სა ბაზ რო ფა სი დან (იხილეთ სსკის 160ე და 164ე მუხ ლე ბი) 
გა მომ დი ნა რე. რაც შე ე ხე ბა მო გე ბის გა და სა ხადს (ვგულისხმობთ ე.წ. ეს ტო ნურ მო
დელს), აქაც და ბეგ ვ რა ხდე ბა სა ბაზ რო ფა სი დან დღგის გა რე შე (იხილეთ სსკის 97ე 
და 983 მუხ ლე ბი)

https://matsne.gov.ge/document/view/1302515?publication=0
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კითხ ვა:

რაგადასახადებითიბეგრებაარამეწარმეფიზიკურიპირი,რომელიცდისტანციუ-
რადუწევსსხვადასხვამომსახურებას(შესაძლოაიყოსმონაცემებისდამუშავება,
დიზაინერულიმომსახურება)არარეზიდენტფიზიკურდაიურიდიულპირებსდა
უცხოეთიდანიღებსშემოსავალსამმომსახურებაზე?

პა სუ ხი:

თქვენ შე იძ ლე ბა წარ მო გეშ ვათ დღგი თა და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რის 
ვალ დე ბუ ლე ბა. დას მულ კითხ ვა ზე ამომ წუ რა ვი პა სუ ხის მომ ზა დე ბის თ ვის  მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია უშუ ა ლოდ ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის გან ხილ ვა და იმის გა ა ნა ლი ზე ბა, თუ ვინ 
არის მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე ბი პი რი. ამას თან, და ბეგ ვ რა შე იძ ლე ბა და მო კი დე ბუ ლი იყოს 
რო გორც მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ო ბა ზე, ისე იმ ობი ექ ტ ზე, რო მელ თა ნაც და კავ ში რე ბუ ლია 
ეს მომ სა ხუ რე ბა. მა გა ლი თად, თუ დი ზა ი ნე რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია უცხო
ეთ ში მდე ბა რე უძ რავ ქო ნე ბას თან, იგი ჩა ით ვ ლე ბა უცხო ეთ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მომ სა
ხუ რე ბად და დღგით არ და ი ბეგ რე ბა, ხო ლო თუ იგი ვე მომ სა ხუ რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია 
უცხო ეთ ში მდე ბა რე მოძ რავ ქო ნე ბას თან, იგი შე იძ ლე ბა და ი ბეგ როს ან არ და ი ბეგ როს 
სა ქარ თ ვე ლო ში. გარ და ამი სა, დღგით და ბეგ ვ რა ასე ვე შე იძ ლე ბა გან ს ხ ვავ დე ბო დეს იმის 
მი ხედ ვით, თუ ვინ არის მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე ბი  ფი ზი კუ რი თუ იური დი უ ლი პი რი და ა.შ.

ისიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ზო გი ერ თი მომ სა ხუ რე ბა შე იძ ლე ბა იბეგ რე ბო დეს 
დღგით და არ იბეგ რე ბო დეს სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით და პი რი ქით.

კითხ ვა:

ფიზიკურიპირი,საცხოვრებელფართსაქირავებსსაბინაო-საცხოვრებელიმიზნით
დამიღებულშემოსავალზეარახორციელებსხარჯებისგამოქვითვებს.შეგვიძლია
თუარახარჯების(კომუნალურები)გამოქვითვადაიბეგრებასაშემოსავლოგა-
დასახადის5%-იანითუ20%-იანიგანაკვეთით?

პა სუ ხი:

თუ ფი ზი კუ რი პი რი საცხოვ რე ბელ ფართს საცხოვ რე ბე ლი მიზ ნით აქი რა ვებს ფი ზი კურ 
პირ ზე და არ აწარ მო ებს გა მოქ ვით ვებს (მათ შო რის, „კომუნალურების), ასე ვე თუ 
სრულ დე ბა 82ე მუხ ლით დად გე ნი ლი და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი, მა გა ლი თად ის, რომ 
5%იანი გა ნაკ ვე თით და ბეგ ვ რის თ ვის აუცი ლე ბე ლია ასე თი გა რი გე ბის შე სა ხებ შე სა ბა
მი სი ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნა და რე გის ტ რა ცია შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის 996ე ბრძა ნე ბის 1112 მუხ ლით დად გე ნი ლი წე სის მი ხედ ვით, მი ღე ბუ ლი 
შე მო სა ვა ლი და ი ბეგ რე ბა 5 %იანი გა ნაკ ვე თით. ამა ვე გა ნაკ ვე თით და ი ბეგ რე ბა ფი ზი
კუ რი პი რი, თუ ის საცხოვ რე ბელ ფართს საცხოვ რე ბე ლი მიზ ნით აქი რა ვებს იური დი ულ 
პირ ზე, არ აწარ მო ებს გა მოქ ვით ვებს და ფარ თის რე გის ტ რა ცია მოხ დე ბა შე მო სავ ლე
ბის სამ სა ხუ რის შე სა ბა მის რე ეს ტ რ ში. ყვე ლა სხვა შემ თხ ვე ვა ში გა ნაკ ვე თი არის 20 %.
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კითხ ვა:

ჩემსმიერგადაგზავნილიდღგ-სფაქტურა,როცა15რიცხვისშემდეგდამიდას-
ტურამყიდველმა,როდისშემიძლიამივაბადეკლარაციას,იგივეთვეუნდადა-
ვაზუსტოთუშემდეგთვეშიცშემიძლიამიბმა?

პა სუ ხი:

უმ ჯო ბე სი ა, თუ და ა ზუს ტებთ (განსაკუთრებით ავან სის საფს), თუმ ცა, თუ, მა გა ლი თად, 
მი წო დე ბის საფ  ზეა სა უ ბა რი, შემ დეგ თვე შიც შე საძ ლე ბე ლია მიბ მა.

კითხ ვა:

კომპანიამ საზღვარგარეთიყიდადა საზღვარგარეთვე გაყიდატვირთი. მაქვს
ყიდვა-გაყიდვისდატრანსპორტირების ინვოისები. სხვარა სახისდოკუმენტი
შეიძლებადამჭირდესსაგადასახადოვალდებულებისშესრულებისათვის?

პა სუ ხი:

დო კუ მენ ტე ბის ამ გ ვა რი ჩა მო ნათ ვა ლი არ არ სე ბობს. მთა ვა რი ა, რომ უტყუ ა რად დგინ
დე ბო დეს ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფაქ ტი, ად გი ლი, მო ნა წი ლე პირ თა ვი ნა ო ბა, 
ოპე რა ცი ის თან ხა და ა.შ. (იხილეთ სსკის 72ე მუხ ლი).

კითხ ვა:

შპს-მიჯარითაიღოფიზიკურიპირისგანკომერციულიფართი,კორპუსისპირველი
სართულიადაგახსნაოფისი.შპს-მფიზიკურიპირისმიმართრამდენიპროცენტი
უნდადააკავოსსაშემოსავლოგადასახადიდარავადებშიუნდაგადაიხადოს?

პა სუ ხი:

არა მე წარ მე და /ან დღგის გა დამ ხ დე ლად არა რე გის ტ რი რე ბულ ფი ზი კურ პირს უკავ დე ბა 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 20 %იანი გა ნაკ ვე თით.

კითხ ვა:

ინდმეწარმისანგარიშზეარისგადმორიცხულისხვაფიზიკურიპირისმიერთანხე-
ბი.შესაბამისად,თუიყიდესრაღაცამაშინმეაუცილებელიაგავწეროზედნადები
შეძენილსაქონელზე,ხოლოთუუბრალოდჩაირიცხადაარგასულასაქონელი,
მაშინშემოსავლადშემიძლიავაღიაროდაესსაკმარისიიქნება?

პა სუ ხი:

ზუს ტად უნ და გა ვერ კ ვი ოთ, თუ რა მოხ და ამ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში  მოხ და თან ხის 
უბ რა ლოდ გად მო რიცხ ვა თუ თან ხე ბი გად მო ი რიცხა ავან სის სა ხით, რო გორც მო მა ვალ ში 
მი სა წო დე ბე ლი სა ქონ ლის ანაზღა უ რე ბა. ზედ ნა დე ბი გა მო ი წე რე ბა მა შინ, რო ცა გა დის 
სა ქო ნე ლი.
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კითხ ვა:

აწარმოესაქართველოსდაფინანსებითვიყიდეთ90000ლარიანიდანადგარი.
თანხასრულადგადავრიცხეთსაზღვარგარეთ.დღგ-სდეკლარაციაშიროგორუნ-
დაჩამეთვალაგადახდილიდღგ-სთანხა.ანსაერთოდმქონდაჩათვლისუფლე-
ბა?rs-ზესაბაჟოოპერაციებისველშიარანაირიდოკუმენტაციაარიყო.მხოლოდ
მატერიალურისახითმაქვსგადახდისდაშეძენისდამადასტურებელიქვითრები.

პა სუ ხი:

იმ პორ ტი რე ბულ სა ქო ნელ ზე უცხო ეთ ში გა და რიცხუ ლი თან ხი დან დღგს ვერ ჩა ით ვ ლით. 
დღგის ჩათ ვ ლა შე გეძ ლე ბათ, თუ გა ნა ხორ ცი ე ლეთ და ნად გა რის იმ პორ ტი და იმ პორ
ტი სას სა ბა ჟო ზე გა და ი ხა დეთ დღგ. ამ უკა ნას კ ნელ შემ თხ ვე ვა ში დღგის ჩათ ვ ლის დო
კუ მენ ტი იქ ნე ბა ე.წ. სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ა.

კითხ ვა:

შპს-სმივყიდესაქონელიდაგამოვუწერეზედნადებიდაანგარიშ-ფაქტურა.მისმა
წარმომადგენელმადავალიანებაფირმისანგარიშიდანვერგადმორიცხა,აპა-
რატიდანშემოიტანაჩემსფირმაზე.გვაინტერესებს,საგადასახდომიზნებისათვის
სხვადსხვაპირადგანიხილავენთუერთიდაბეგვრისრეჟიმშიმოხვდება?

პა სუ ხი:

თუ თან ხის შე მომ ტა ნის იდენ ტი ფი ცი რე ბა შე საძ ლე ბე ლია და იგი წე რი ლო ბით და ა დას
ტუ რებს, რომ თან ხა მყიდ ვე ლი კომ პა ნი ის და ვა ლი ა ნე ბის და სა ფა რად იქ ნა შე მო ტა ნი ლი 
(მაგალითად  აქვს მინ დო ბი ლო ბა თქვე ნი კლი ენ ტი კომ პა ნი ის გან მი სი სა ხე ლით თან ხის 
გა დახ დას თან და კავ ში რე ბით), მა შინ პრობ ლე მა არ უნ და წარ მო გეშ ვათ.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.05.22 1,6535 4,3456 3,2338 3,8471 2,3467 2,7488 3,2963 6,9104 6,5357 0,8562 3,1306 3,1544 1,3166 3,0591

02.05.22 1,6535 4,3456 3,2338 3,8471 2,3467 2,7488 3,2963 6,9104 6,5357 0,8562 3,1306 3,1544 1,3166 3,0591

03.05.22 1,6460 4,3272 3,2190 3,8439 2,3462 2,7390 3,2415 6,8666 6,5066 0,8504 3,0912 3,1432 1,3061 3,0590

04.05.22 1,6296 4,2839 3,1869 3,7950 2,3161 2,7131 3,2091 6,7905 6,4423 0,8335 3,0644 3,1042 1,2911 3,0331

05.05.22 1,6350 4,2980 3,1982 3,8029 2,3311 2,7180 3,2289 6,8374 6,4647 0,8474 3,0761 3,0954 1,2975 3,0384

06.05.22 1,6464 4,3274 3,2198 3,8149 2,3333 2,7371 3,2603 6,8953 6,5057 0,8509 3,1102 3,1117 1,3079 3,0398

07.05.22 1,6415 4,3160 3,2110 3,7506 2,3262 2,7292 3,2206 6,8225 6,4880 0,8433 3,0685 3,0839 1,3078 3,0318

08.05.22 1,6415 4,3160 3,2110 3,7506 2,3262 2,7292 3,2206 6,8225 6,4880 0,8433 3,0685 3,0839 1,3078 3,0318

09.05.22 1,6415 4,3160 3,2110 3,7506 2,3262 2,7292 3,2206 6,8225 6,4880 0,8433 3,0685 3,0839 1,3078 3,0318

10.05.22 1,6415 4,3160 3,2110 3,7506 2,3262 2,7292 3,2206 6,8225 6,4880 0,8433 3,0685 3,0839 1,3078 3,0318

11.05.22 1,6351 4,2985 3,1977 3,7459 2,2925 2,7190 3,1237 6,8352 6,4656 0,8447 3,0137 3,0424 1,2828 3,0321

12.05.22 1,6328 4,2937 3,1934 3,7387 2,2925 2,7156 3,1357 6,8407 6,4546 0,8411 3,0328 3,0567 1,2569 3,0261

13.05.22 1,6328 4,2937 3,1934 3,7387 2,2925 2,7156 3,1357 6,8407 6,4546 0,8411 3,0328 3,0567 1,2569 3,0261

14.05.22 1,5995 4,2045 3,1286 3,6730 2,2331 2,6613 3,0678 6,6904 6,3258 0,8135 2,9808 3,0120 1,2637 3,0129

15.05.22 1,5995 4,2045 3,1286 3,6730 2,2331 2,6613 3,0678 6,6904 6,3258 0,8135 2,9808 3,0120 1,2637 3,0129

16.05.22 1,5995 4,2045 3,1286 3,6730 2,2331 2,6613 3,0678 6,6904 6,3258 0,8135 2,9808 3,0120 1,2637 3,0129

17.05.22 1,5866 4,1694 3,1028 3,6467 2,2371 2,6411 3,0357 6,6432 6,2720 0,8044 2,9530 2,9627 1,2554 2,9769

18.05.22 1,5936 4,1897 3,1181 3,6961 2,2480 2,6549 3,0656 6,7039 6,3015 0,8062 2,9841 2,9779 1,2622 2,9654

19.05.22 1,5837 4,1620 3,0973 3,6538 2,2301 2,6373 3,0335 6,6727 6,2609 0,8072 2,9609 2,9560 1,2551 2,9442

20.05.22 1,5734 4,1370 3,0789 3,6338 2,2068 2,6200 2,9804 6,6327 6,2224 0,7970 2,9309 2,9963 1,2461 2,9262

21.05.22 1,5715 4,1299 3,0738 3,6240 2,2066 2,6164 2,9976 6,6282 6,2121 0,8002 2,9338 2,9919 1,2454 2,9036

22.05.22 1,5715 4,1299 3,0738 3,6240 2,2066 2,6164 2,9976 6,6282 6,2121 0,8002 2,9338 2,9919 1,2454 2,9036

23.05.22 1,5715 4,1299 3,0738 3,6240 2,2066 2,6164 2,9976 6,6282 6,2121 0,8002 2,9338 2,9919 1,2454 2,9036

24.05.22 1,5685 4,1228 3,0677 3,6172 2,2054 2,6111 2,9960 6,6436 6,2006 0,8021 2,9250 2,9764 1,2479 2,8767

25.05.22 1,5706 4,1273 3,0706 3,5889 2,2044 2,6127 2,9789 6,6659 6,2091 0,7994 2,9242 2,9689 1,2446 2,8668

26.05.22 1,5589 4,0987 3,0488 3,5725 2,2048 2,5944 2,9740 6,6167 6,1715 0,7896 2,8966 2,9669 1,2391 2,8598

27.05.22 1,5589 4,0987 3,0488 3,5725 2,2048 2,5944 2,9740 6,6167 6,1715 0,7896 2,8966 2,9669 1,2391 2,8598

28.05.22 1,5698 4,1254 3,0689 3,6108 2,2254 2,6114 3,0060 6,6753 6,2083 0,7809 2,9084 2,9882 1,2424 2,8657

29.05.22 1,5698 4,1254 3,0689 3,6108 2,2254 2,6114 3,0060 6,6753 6,2083 0,7809 2,9084 2,9882 1,2424 2,8657

30.05.22 1,5698 4,1254 3,0689 3,6108 2,2254 2,6114 3,0060 6,6753 6,2083 0,7809 2,9084 2,9882 1,2424 2,8657

31.05.22 1,6273 4,2792 3,1833 3,7379 2,3117 2,7088 3,1335 6,9430 6,4389 0,8122 3,0271 3,0812 1,2886 2,9546

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

01.05.22 2,4004 2,1915 1,6544 0,2063 2,3515 8,3286 0,7284 9,2042 2,2175 9,9775 4,6425 3,8981 4,0023 1,9991

02.05.22 2,4004 2,1915 1,6544 0,2063 2,3515 8,3286 0,7284 9,2042 2,2175 9,9775 4,6425 3,8981 4,0023 1,9991

03.05.22 2,3767 2,1630 1,6547 0,2055 2,3538 8,3283 0,7283 9,1527 2,2080 9,9772 4,6289 3,8983 3,9979 1,9724

04.05.22 2,3531 2,1474 1,6407 0,2039 2,3321 8,2578 0,7222 9,0014 2,1882 9,8927 4,5897 3,8647 3,9566 1,9448

05.05.22 2,3725 2,1658 1,6441 0,2049 2,3378 8,2723 0,7234 9,0152 2,1971 9,9067 4,5977 3,8712 3,9758 1,9622

06.05.22 2,3843 2,1923 1,6447 0,2045 2,3437 8,2761 0,7238 8,9784 2,2085 9,9178 4,5929 3,8729 3,9860 1,9783

07.05.22 2,3643 2,1535 1,6406 0,2029 2,3262 8,2543 0,7219 8,9194 2,1911 9,8788 4,5432 3,8624 3,9416 1,9507

08.05.22 2,3643 2,1535 1,6406 0,2029 2,3262 8,2543 0,7219 8,9194 2,1911 9,8788 4,5432 3,8624 3,9416 1,9507

09.05.22 2,3643 2,1535 1,6406 0,2029 2,3262 8,2543 0,7219 8,9194 2,1911 9,8788 4,5432 3,8624 3,9416 1,9507

10.05.22 2,3643 2,1535 1,6406 0,2029 2,3262 8,2543 0,7219 8,9194 2,1911 9,8788 4,5432 3,8624 3,9416 1,9507

11.05.22 2,3349 2,1134 1,6404 0,1989 2,3306 8,2551 0,7219 8,7747 2,1811 9,8830 4,5087 3,8626 3,9212 1,9172

12.05.22 2,3342 2,1204 1,6358 0,1974 2,3321 8,2388 0,7205 8,8217 2,1835 9,8634 4,5017 3,8550 3,9179 1,9189

13.05.22 2,3342 2,1204 1,6358 0,1974 2,3321 8,2388 0,7205 8,8217 2,1835 9,8634 4,5017 3,8550 3,9179 1,9189

14.05.22 2,3164 2,0753 1,6450 0,1946 2,3372 8,2028 0,7174 8,8068 2,1581 9,8140 4,4380 3,8381 3,8903 1,8810

15.05.22 2,3164 2,0753 1,6450 0,1946 2,3372 8,2028 0,7174 8,8068 2,1581 9,8140 4,4380 3,8381 3,8903 1,8810

16.05.22 2,3164 2,0753 1,6450 0,1946 2,3372 8,2028 0,7174 8,8068 2,1581 9,8140 4,4380 3,8381 3,8903 1,8810

17.05.22 2,3027 2,0576 1,6277 0,1906 2,3011 8,1048 0,7088 8,7120 2,1354 9,6936 4,3844 3,7923 3,8249 1,8665

18.05.22 2,3135 2,0853 1,6207 0,1871 2,2931 8,0735 0,7060 8,8230 2,1409 9,6656 4,3981 3,7777 3,8231 1,8872

19.05.22 2,2953 2,0668 1,6091 0,1846 2,2800 8,0158 0,7010 8,7936 2,1233 9,5965 4,3682 3,7513 3,7949 1,8710

20.05.22 2,2823 2,0501 1,5994 0,1832 2,2920 7,9668 0,6967 8,6179 2,1128 9,5471 4,3297 3,7287 3,7647 1,8593

21.05.22 2,2720 2,0526 1,5883 0,1821 2,2668 7,9053 0,6913 8,6809 2,1071 9,4796 4,3519 3,6999 3,7443 1,8600

22.05.22 2,2720 2,0526 1,5883 0,1821 2,2668 7,9053 0,6913 8,6809 2,1071 9,4796 4,3519 3,6999 3,7443 1,8600

23.05.22 2,2720 2,0526 1,5883 0,1821 2,2668 7,9053 0,6913 8,6809 2,1071 9,4796 4,3519 3,6999 3,7443 1,8600

24.05.22 2,2502 2,0468 1,5643 0,1820 2,2564 7,8320 0,6849 8,5759 2,0940 9,3979 4,3242 3,6650 3,7108 1,8647

25.05.22 2,2416 2,0294 1,5495 0,1779 2,2481 7,8051 0,6826 8,5607 2,0863 9,3717 4,2981 3,6522 3,6950 1,8451

26.05.22 2,2259 2,0204 1,5391 0,1755 2,2493 7,7860 0,6809 8,5192 2,0789 9,3458 4,2837 3,6432 3,6889 1,8469

27.05.22 2,2259 2,0204 1,5391 0,1755 2,2493 7,7860 0,6809 8,5192 2,0789 9,3458 4,2837 3,6432 3,6889 1,8469

28.05.22 2,2480 2,0461 1,5405 0,1748 2,2554 7,8021 0,6823 8,5373 2,0918 9,3681 4,2709 3,6508 3,6943 1,8684

29.05.22 2,2480 2,0461 1,5405 0,1748 2,2554 7,8021 0,6823 8,5373 2,0918 9,3681 4,2709 3,6508 3,6943 1,8684

30.05.22 2,2480 2,0461 1,5405 0,1748 2,2554 7,8021 0,6823 8,5373 2,0918 9,3681 4,2709 3,6508 3,6943 1,8684

31.05.22 2,3285 2,1220 1,5879 0,1805 2,3195 8,0441 0,7035 8,9072 2,1623 9,6650 4,4340 3,7642 3,8102 1,9338
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.05.22 4,2909 1,8047 1,1131 8,7403 1,6400 6,8264 2,4519 0,2736 1,0109 0,6895 3,6418 1,9250 0,6190

02.05.22 4,2909 1,8047 1,1131 8,7403 1,6400 6,8264 2,4519 0,2736 1,0109 0,6895 3,6418 1,9250 0,6190

03.05.22 4,3043 1,8046 1,1131 8,7400 1,6594 6,8223 2,4515 0,2730 1,0353 0,6913 3,6435 1,9281 0,6152

04.05.22 4,3595 1,7893 1,1037 8,6660 1,6263 6,7196 2,4288 0,2712 1,0266 0,6865 3,6560 1,8974 0,5964

05.05.22 4,5346 1,7908 1,1056 8,6811 1,6250 6,5890 2,4333 0,2719 1,0284 0,6940 3,6825 1,9196 0,6123

06.05.22 4,6551 1,7933 1,1061 8,6851 1,6213 6,3877 2,4336 0,2722 1,0482 0,7108 3,6641 1,9442 0,6179

07.05.22 4,5709 1,7886 1,1032 8,6623 1,6144 6,3609 2,4296 0,2724 1,0019 0,6899 3,6325 1,8909 0,6031

08.05.22 4,5709 1,7886 1,1032 8,6623 1,6144 6,3609 2,4296 0,2724 1,0019 0,6899 3,6325 1,8909 0,6031

09.05.22 4,5709 1,7886 1,1032 8,6623 1,6144 6,3609 2,4296 0,2724 1,0019 0,6899 3,6325 1,8909 0,6031

10.05.22 4,5709 1,7886 1,1032 8,6623 1,6144 6,3609 2,4296 0,2724 1,0019 0,6899 3,6325 1,8909 0,6031

11.05.22 4,3768 1,7887 1,1033 8,6631 1,6107 6,4919 2,4265 0,2721 1,0023 0,6906 3,6564 1,8845 0,5875

12.05.22 4,4197 1,7852 1,1011 8,6460 1,6013 6,5705 2,4217 0,2712 1,0293 0,6850 3,6492 1,8905 0,5894

13.05.22 4,4197 1,7852 1,1011 8,6460 1,6013 6,5705 2,4217 0,2712 1,0293 0,6850 3,6492 1,8905 0,5894

14.05.22 4,6982 1,7757 1,0963 8,6083 1,5869 6,6501 2,4139 0,2698 1,0216 0,6985 3,6186 1,8706 0,5868

15.05.22 4,6982 1,7757 1,0963 8,6083 1,5869 6,6501 2,4139 0,2698 1,0216 0,6985 3,6186 1,8706 0,5868

16.05.22 4,6982 1,7757 1,0963 8,6083 1,5869 6,6501 2,4139 0,2698 1,0216 0,6985 3,6186 1,8706 0,5868

17.05.22 4,6696 1,7545 1,0832 8,5054 1,5651 6,5552 2,3843 0,2669 1,0265 0,6891 3,5769 1,8288 0,5883

18.05.22 4,5924 1,7477 1,0790 8,4726 1,5555 6,4880 2,3766 0,2656 1,0043 0,6832 3,5647 1,8467 0,5860

19.05.22 4,5576 1,7354 1,0713 8,4120 1,5430 6,4031 2,3585 0,2641 1,0014 0,6797 3,5408 1,8506 0,5960

20.05.22 4,7102 1,7246 1,0648 8,3606 1,5290 6,3752 2,3444 0,2628 0,9954 0,6788 3,5902 1,8329 0,5886

21.05.22 4,7604 1,7113 1,0565 8,2960 1,5154 6,3493 2,3237 0,2618 0,9876 0,6828 3,5207 1,8327 0,5887

22.05.22 4,7604 1,7113 1,0565 8,2960 1,5154 6,3493 2,3237 0,2618 0,9876 0,6828 3,5207 1,8327 0,5887

23.05.22 4,7604 1,7113 1,0565 8,2960 1,5154 6,3493 2,3237 0,2618 0,9876 0,6828 3,5207 1,8327 0,5887

24.05.22 4,9280 1,6956 1,0468 8,2191 1,5026 6,3555 2,3028 0,2593 0,9785 0,6813 3,5464 1,8288 0,5894

25.05.22 5,0950 1,6897 1,0432 8,1909 1,4996 6,3707 2,2942 0,2587 0,9801 0,6890 3,5370 1,8259 0,5956

26.05.22 5,0012 1,6855 1,0406 8,1709 1,4967 6,3933 2,2893 0,2583 0,9666 0,6903 3,5014 1,8298 0,5934

27.05.22 5,0012 1,6855 1,0406 8,1709 1,4967 6,3933 2,2893 0,2583 0,9666 0,6903 3,5014 1,8298 0,5934

28.05.22 4,3259 1,6890 1,0428 8,1877 1,5050 6,3789 2,3991 0,2596 0,9727 0,6595 3,5086 1,8286 0,6010

29.05.22 4,3259 1,6890 1,0428 8,1877 1,5050 6,3789 2,3991 0,2596 0,9727 0,6595 3,5086 1,8286 0,6010

30.05.22 4,3259 1,6890 1,0428 8,1877 1,5050 6,3789 2,3991 0,2596 0,9727 0,6595 3,5086 1,8286 0,6010

31.05.22 4,7347 1,7424 1,0751 8,4417 1,5523 6,5979 2,5205 0,2678 1,0050 0,6928 3,5907 1,9110 0,6244
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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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