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ბა	ფის	სა	ერ	თო	(27-ე)	კრე	ბის	მოკ	ლე	მი	მო	ხილ	ვა	 
და	არ	ჩევ	ნე	ბის	შე	დე	გე	ბი

2022 წლის 24 დე კემ ბერს ონ ლა ინფორ მატ ში, პროგ რა მა „ზუმის“ გა მო ყე ნე ბით, 
გა ი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ  ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე-
რა ცი ის (ბაფი) სა ერ თო კრე ბა. კრე ბას ეს წ რე ბო და 281 დე ლე გა ტი და მოწ ვე უ-
ლი სტუმ რე ბი. კრე ბა გახ ს ნა გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რემ ქალ ბა ტონ მა რუ	სუ	დან	
ჟორ	ჟო	ლი	ან	მა. 

კრე ბას თავ მ ჯ დო მა რე ობ და რუ სუ დან ჯორ ჟო ლი ა ნი, მდი ვა ნი — შო რე ნა გა მი აშ-
ვი ლი.

დე ლე გა ტებ მა კენ ჭი უყა რეს და და ამ ტ კი ცეს სა ერ თო კრე ბის დღის წეს რი გი.

დღის წეს რი გის დამ ტ კი ცე ბის შე მ დეგ, გამგეობის თავმჯდომარემ — ქალბატონმა 
რუსუდან ჟორჟოლიანმა წარმოადგინა ანგარიში	ბაფის	საანგარიშო	პერიოდის	
საქმიანობის	შესახებ		(იხ. გვერდი 6. ასევე, გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ბა ფის ვებ გ ვერ
დ ზეც  www.baf.ge „საქმიანობის ან გა რი შე ბი“).

ბა ფის გამ გე ო ბის, კო მი ტე ტე ბი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რის მი ერ სა-
ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის   შე მოწ მე ბის შე დე გე ბის შე სა ხებ 
მოხ სე ნე ბით წარ ს დ გა სა რე ვი ზიო კო მი სი ის წევ რი ხა თუ ნა ბარ ბა ქა ძე (ანგარიში 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ბა ფის ვებ გ ვერ დ ზე  www.baf.ge „საქმიანობის ან გა რი შე ბი“).

ბა ფის გამ გე ო ბის და სა რე ვი ზიო კო მი სი ის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი შე ბის ირ-
გ ვ ლივ კრე ბის მო ნა წი ლე ებ მა  გა მოთ ქ ვეს მო საზ რე ბე ბი და გა მარ თეს დის კუ სი ა. 

სა ერ თო კრე ბამ კენ ჭი უყა რა (კენჭისყრაში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 199 დე ლე-
გატ მა) და და დე ბი თად შე ა ფა სა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში ბა ფის  საქ მი ა ნო ბა 
(დადებითი — 156, და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი — 42, უარ ყო ფი თი — 1).

დამ	სა	ხუ	რე	ბუ	ლი	წევ	რე	ბის	და	ჯილ	დო	ვე	ბა
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ცი ის შე სა ბა მი სად, სა ერ თო კრე ბამ პრო ფე სი ა ში გა წე უ ლი 
ღვაწ ლი სათ ვის სა პა ტიო სი გე ლე ბით და ა ჯილ დო ვა ბა ფის წევ რე ბი: 

1.  და	რე	ჯან	 შენ	გე	ლი	ა,	 მა	რი	ამ	 ყარ	სი	მაშ	ვი	ლი,	 ქე	თე	ვან	 ქემ	ხა	ძე,	 ნა	ნა	
ნა	დი	რაშ	ვი	ლი,	ნე	ლი	ღვინ	ჯი	ლი	ა,	ნო	ნა	გო	ბე	ჩი	ა,	ან	ზორ	ჯი	ჯე	იშ	ვი	ლი,	
გო	ჩა	ხარ	ჩი	ლა	ვა	— სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი
ტორ თა ფე დე რა ცი ის და არ სე ბი დან აქ ტი უ რი წევ რო ბის, მი სი საქ მი ა ნო ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და  პრო ფე სი ის პრაქ ტი კულ გან ვი თა რე ბა ში შე ტა ნი ლი 
წვლი ლი სათ ვის.

http://www.baf.ge
http://www.baf.ge
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2.  მა	რი	ნა	გე	თი	ა,	ლი	ა	ნა	პი	სა	რე	ვა	— სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ
ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის და არ სე ბი დან ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ რომ
ლო ბის, ბა ფის საქ მი ა ნო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და კად რე ბის გა დამ ზა დე ბის 
სფე რო ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის.

3.  გი	ორ	გი	 ცერ	ც	ვა	ძე	 — სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და 
აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის და არ სე ბი დან აქ ტი უ რი წევ რო ბი სა და მი სი საქ
მი ა ნო ბის ჯან სა ღი ოპო ნი რე ბით  პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბა ში   შე ტა ნი ლი 
წვლი ლი სათ ვის. 

წეს	დე	ბა	ში	ცვლი	ლე	ბე	ბის	პრო	ექ	ტი
გან სა ხილ ვე ლი პრო ექ ტის შე სა ხებ მოკ ლე მი მო ხილ ვა გა ა კე თა კრე ბის თავ-
მ ჯ დო მა რემ  და ხა ზი გა უს ვა, რომ ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი  მომ ზა დე ბუ ლია 
„პროფესიული ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მარ თ ვის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის სა ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლოს“ დე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. გამ გე ო ბის სხდო მე ბი დან არა ერ თი 
მი ეძღ ვ ნა ბა ფის მმარ თ ვე ლო ბის სრულ ყო ფის სა კითხებს, სა დაც მი ღე ბუ ლი იქ ნა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ აუცი ლე ბე ლია ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ბა ფის 
მოქ მედ წეს დე ბა ში. ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი იყო ფარ თო გან-
ხილ ვი სათ ვის და წარ მოდ გე ნი ლია შე მო სუ ლი წი ნა და დე ბე ბი სა და შე ნიშ ვ ნე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მე ლიც მო ი ცავს: 1. ცვლი ლე ბას გამ გე ო ბის წევ რე ბის არ-
ჩე ვის წეს ში და 2. ცვლი ლე ბებს რე დაქ ცი უ ლი სრულ ყო ფი სა და სა კა ნონ მ დებ ლო 
სი ახ ლე ებ თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

პრო ექ ტის ცვლი ლე ბებ ზე მსჯე ლო ბის შემ დეგ, თავ მ ჯ დო მა რემ დე ლე გა ტებს 
სთხო ვა მო საზ რე ბა და ე ფიქ სი რე ბი ნათ, რო გორ ეყა რათ კენ ჭი შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი სათ ვის — ერ თი ა ნად, თუ მუხ ლობ რი ვად. გა მოცხად და ფა რუ ლი 
კენ ჭის ყ რა, რო მელ შიც მო ნა წი ლებ და	 239	დე	ლე	გა	ტი, პრო ექ ტის ერ თი ა ნად 
კენ ჭის ყ რას მხა რი და უ ჭი რა: —	195; მუხ ლობ რი ვად — 44. 

მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შემ დეგ, კენ ჭი უყა რეს წეს დე ბა ში შე სა ტან ერ-
თი ან ცვლი ლე ბებს, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ობ და 240	დე	ლე	გა	ტი, სა ი და ნაც:  
ცვლი ლე ბებს მხა რი და უ ჭი რა — 208; არ ვე თან ხ მე ბი — 12; თა ვი შე ი კა ვა — 20.  

კრე	ბის	თავ	მ	ჯ	დო	მა	რემ	კენ	ჭის	ყ	რა	ზე	და	ა	ყე	ნა	სა	კითხი:	თა	ნახ	მა	ხართ	თუ	
არა,	გამ	გე	ო	ბის	შე	მად	გენ	ლო	ბა	არ	ჩე	ულ	იქ	ნას	მი	ღე	ბუ	ლი	ცვლი	ლე	ბე	ბით?

სა კითხის კენ ჭის ყ რა ში მო ნა წი ლებ და 248	დე	ლე	გა	ტი. კენ ჭის ყ რის შე დე გე ბი: 
ვე თან ხ მე ბი —	225; არ ვე თან ხ მე ბი —	10; თა ვი შე ი კა ვა — 13.  

გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რის და გამ გე ო ბის წევ რე ბის არ ჩ ევ ნე ბი. სა ერ თო კრე ბამ  
ბა	ფის	გამ	გე	ო	ბის	თავ	მ	ჯ	დო	მა	რედ	აირ ჩია რუ	სუ	დან	ჟორ	ჟო	ლი	ა	ნი. კენ ჭის ყ რა ში 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 261-მა	დე	ლე	გატ	მა	(მომხრე —	248; წი ნა აღ მ დე გი —	3; 
თა ვი შე ი კა ვა — 10).

რად გან ბა ფის წეს დე ბით, გამ გე ო ბის წევ რე ბის რა ო დე ნო ბა გან საზღ ვ რუ ლია 
არა უ მე ტეს 12 წევ რით  და მათ შო რის ერ თი გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რეა, ასარ ჩე ვი 
იყო გამ გე ო ბის 11 წევ რი. არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის გა ნაცხა დი გა კე თე ბუ ლი 
ჰქონ და 15  პირს.
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კენ	ჭის	ყ	რის	შე	დე	გე	ბი:	კენ ჭის ყ რა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ხმის უფ ლე ბის მქო ნე 
246-მა	დე	ლე	გატ	მა. ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით არ ჩე უ ლი  ბა ფის გამ გე ო ბის ახა ლი 
შე მად გენ ლო ბა სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით:

აკა	დე	მი	უ	რი	სექ	ტო	რი	დან:	ლე ვან სა ბა უ რი (206 ხმა)

ბიზ	ნეს	ში	და	საქ	მე	ბუ	ლი	ბუ	ღალ	ტ	რე	ბის	სეგ	მენ	ტი	დან:

ნო ნა რე ვა ზიშ ვი ლი (177 ხმა); სა ლო მე ოდი შა რია (160 ხმა).

დი	დი	ოთხე	უ	ლის	სეგ	მენ	ტი	დან:

ქე თე ვან ყა რა უ ლაშ ვი ლი (210 ხმა); ნი კო ლოზ ჭო ჭუა (193 ხმა).

აუდი	ტო	რუ	ლი	ფირ	მე	ბი	სა	და	აუდი	ტორ	თა	სა	ხელ	მ	წი	ფო	რე	ეს	ტ	რ	ში	რე	გის	ტ-
რი	რე	ბუ	ლი	აუდი	ტო	რე	ბის	სეგ	მენ	ტი	დან	(კენჭისყრაში	მო	ნა	წი	ლე	ობ	და	259	
დე	ლე	გა	ტი):

კონ ს ტან ტი ნე და თი აშ ვი ლი  (193 ხმა), ნი კო ლოზ ბა კაშ ვი ლი (177 ხმა),

ნო დარ ება ნო ი ძე  (161 ხმა), და ვით პა პი აშ ვი ლი (160 ხმა),

ლია გოგ სა ძე (151 ხმა), მზე ვი ნარ გუ რა ბა ნი ძე   (129 ხმა).

სა	რე	ვი	ზიო	კო	მი	სი	ის	არ	ჩევ	ნე	ბი	
დღის წეს რი გის შე სა ბა მი სად, და სა ხელ და სა რე ვი ზიო კო მი სი ის წევ რო ბის კან დი-
და ტე ბი. კო მი სი ის წევ რო ბის კან დი და ტად და სა ხე ლე ბუ ლი იქ ნა 6 პი რი, სა ი და-
ნაც, წეს დე ბის შე სა ბა მი სად, დე ლე გა ტებს უნ და აერ ჩი ათ 3 წევ რი. ხმის მი ცე მის 
პრო ცე დუ რა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 178-მა	დე	ლე	გატ	მა.	

ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით არ ჩე უ ლი იქ ნა სა რე ვი ზიო კო მი სი ის ახა ლი შე მად გენ ლო ბა: 
მაგ	და	გორ	დე	ზი	ა	ნი	(124 ხმა), თი	ნა	თინ	ღვი	ნი	ფა	ძე	(94 ხმა), ლა	ლი	კო	ბი	ძე	
(85 ხმა). 

სა რე ვი ზიო კო მი სი ის წევ რე ბის მი ერ, კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რედ არ ჩე უ ლია  
თი	ნა	თინ	ღვი	ნი	ფა	ძე.
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ანგარიში	ბაფის	საანგარიშო	 
პერიოდის	საქმიანობის	შესახებ

ბა	ფის	სტრა	ტე	გი	უ	ლი	გან	ვი	თა	რე	ბის	მთა	ვა	რი	ვექ	ტო	რი

• ბა ფის შექ მ ნის იდეა — პრო ფე სი ის გულ შე მატ კი ვარ და სი ახ ლე ე ბის მა ძი ე ბელ 
ადა მი ა ნებ თა გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფის აზ როვ ნე ბა ში და ი ბა და 26 წლის წინ. სწო რედ 
ამ ლი დე რე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი თა და ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თ გუ ლი წევ რე ბის 
დი დი მე ცა დი ნე ო ბით გან ვი თარ და ბა ფი და მო ვი და დღემ დე. ბევ რი ლი დე რი 
და ფუძ ნე ბის შემ დე გაც გა მო იკ ვე თა ბა ფის წევ რ თა წრი დან, ისინი დღემდე 
ერ თ გუ ლად იღწვიან მისი განვითარებისთვის. ამ პე რი ოდ ში ბაფ მა თა ვი სი 
გან ვი თა რე ბის ციკ ლ ში სხვა დას ხ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფა ზა გა ი ა რა.

• ბო ლო 5-6 წლი ა ნი პე რი ო დი, ბა ფის გან ვი თა რე ბის ციკ ლ ში, გახ ლავთ — მიღ-
წე უ ლი წარ მა ტე ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის ფა ზა, რო მე ლიც 
ნე ბის მი ე რი ციკ ლუ რი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის ყვე ლა ზე სა ყუ რადღე ბო და 
რთუ ლად გა და სა ლა ხი ფა ზა ა.

 გან ვი თა რე ბის ეს პრო ცე სი, ზო გა დად, და მა ხა სი ა თე ბე ლია წევ რო ბა ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის და — არა მარ ტო. სწო რედ ასე გან ვი თარ და 
IFCA-ის წევ რი, ლი დე რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

• წლებია დუღს და იხარშება ამ პროცესთან დაკავშირებული მოსაზრებები ბაფში 
და მისი ლიდერების აზროვნებაში.

• საბოლოოდ ბაფმა განსაზღვრა ამ ეტაპის სტრატეგიული განვითარების 
მთავარი ვექტორი:

ლიდერობაზე დაფუძნებული
მმართველობიდან

სისტემურ  
მმართველობამდე

პირ ვე ლად სა ჯა რო გან ცხა დე ბე ბი ამ სა კითხ ზე ბა ფის 2021 წლის სა ან გა რი შო 
კრე ბა ზე გა კეთ და: 

• სა დაც ბაფ მა წა რად გი ნა ორ გა ნი ზა ცი ის თვით შე ფა სე ბა და გა რე შე ფა სე ბე ბი.

• კრე ბა ზე გაცხად და, რომ ბა ფი „აუმჯობესებს“ ეტა პი დან გან ვითა რე ბის შემ დეგ 
სა ფე ხურ ზე — „მდგრადობის“ ეტაპ ზე გა და დის.

შე	გახ	სე	ნებთ	ამ	მიზ	ნის	მი	საღ	წე	ვად	ბა	ფის	მი	ერ	გაცხა	დე	ბულ	 
2022	წლის	პრი	ო	რი	ტე	ტებს:

• ბა ფის სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე ფა სე ბა და სრულ ყო ფა, პრო ფე სი უ ლი 
გა რე მოს ცვლი ლე ბე ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად;

• სა წეს დე ბო ცვლი ლე ბე ბის მომ ზა დე ბა და სა ან გა რი შო კრე ბი სათ ვის წარ დ გე ნა, 
სტრა ტე გი უ ლი გეგ მის სრულ ყო ფის შე სა ბა მი სად;
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• ბა ფის გამ გე ო ბის რეგ ლა მენ ტი სა და გამ გე ო ბის წევ რ თა არ ჩე ვის კონ კ რე ტუ ლი 
წე სის შე მუ შა ვე ბა;

• სა ზე დამ ხედ ვე ლო სამ სა ხურ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის გა ფარ თო ე ბა და სა კა ნონ-
მ დებ ლო ცვლი ლე ბებ ზე მუ შა ო ბა;

• ინ ტენ სი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა გა ნათ ლე ბის სექ ტორ თან და შე სა ბა მის და ინ ტე-
რე სე ბულ მხა რე ებ თან;

• ინ ტენ სი უ რი ითა ნამ შ რომ ლო ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, აქ ტუ ა ლურ 
პრო ექ ტებ ზე მიზ ნობ რი ვი გრან ტე ბის მო ძი ე ბის მიზ ნით.

რა	გაკეთდა	და	სად	ვართ	დღეს

2022 წლის პირ ვე ლი ვე სხდო მა ზე, 10.01 გამ გე ო ბა შე თან ხ მ და, რომ სა მიზ ნე 
მი მარ თუ ლე ბე ბის გან საზღ ვ რი სას, სხვა ინ ფორ მა ცი ებ თან ერ თად, ძი რი თა დად 
იხელ მ ძღ ვა ნე ლებ და IFAC-ის მი ერ აღი ა რე ბუ ლი კარ გი პრაქ ტი კის სა ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლო ე ბით:

• ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ის	სტ	რა	ტე	გი	უ	ლი	პრი	ო	რი	ტე	ტე	ბის	გან	საზღ	ვ	რა	— 
„ფოკუსირება საქ მი ა ნო ბის შე დე გებ ზე“ — IFAC;

• ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ის	მმარ	თ	ვე	ლო	ბის	სტრუქ	ტუ	რის	გან	ვი	თა	რე	ბა — 
„მმართველობა“ — CAPA (აზიისა და წყნა რი ოკე ა ნის ბუ ღალ ტერ თა  
კონ ფე დე რა ცი ა).

• აუდი	ტის	რე	გუ	ლი	რე	ბის	სა	კა	ნონ	მ	დებ	ლო	სრულ	ყო	ფა	—	„აუდიტის	ხა	რის-
ხის	უზ	რუნ	ველ	ყო	ფა“ — CAPA გამ გე ო ბა შე თან ხ მ და, რომ ყვე ლა წევ რი გა მო-
ყოფ და სა ჭი რო დროს, ამ და სხვა მიზ ნობ რი ვი ინ ფორ მა ცე ბის გა საც ნო ბად და 
გა სა აზ რებ ლად.

რა თ ქ მა უნ და, რო დე საც ბა ფის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის იდეა 
გაჟ ღერ და, სრუ ლი ად ვაც ნო ბი ე რებ დით, რომ წინ რთუ ლი გზა იყო, რომ ლის 
გავ ლაც გამ გე ო ბის თი თო ე უ ლი წევ რის გან სე რი ო ზულ ძა ლის ხ მე ვას მო ითხოვ და.

2022 წელს ბაფ -ის გამ გე ო ბამ სულ 11 სხდო მა გა მარ თა. აქე დან 6 სხდო მა სტრა-
ტე გი ულ სა კითხებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი.

• შე დე გად, გა ნი საზღ ვ რა ორ გა ნი ზა ცი ის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის მთა ვარი სა-
კითხე ბი:

—  სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის უპირ ვე ლეს პრი ო რი ტე ტად გა ნი საზღ ვ რა 
— ორ გა ნი ზა ცი ის მმარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხი;

—  მარ თ ვის მო დე ლის სტრა ტე გი ად გა ნი საზღ ვ რა — სის ტე მუ რი მარ თ ვის მო-
დე ლი;

—  მმარ თ ვე ლო ბის სტრუქ ტუ რის სა ფუძ ვ ლად გა ნი საზღ ვ რა — და ინ ტე რე სებ ული 
მხა რე ე ბის მაქ სი მა ლური ჩარ თუ ლო ბის პრინ ცი პი;

—  ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა ფუძ ვ ლად გა ნი-
საზღ ვ რა — ღი ა ო ბი სა და გამ ჭირ ვა ლო ბის პრინ ცი პი.

თა ვი დან ვე ნა თე ლი ა, რომ და სა ხუ ლი ამო ცა ნა არ ც თუ მარ ტი ვია და თე მაც საკ მა-
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ოდ მგრძნო ბი ა რე, რამ დე ნა დაც და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ე ბის შეს რუ ლე ბა გამ გე ო ბის 
თი თო ე ულ წევ რის გან მო ითხოვს, მი ნი მუმ:

—  სე რი ო ზუ ლი დრო ი თი რე სურ სის გა მო ყო ფას, მიზ ნობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის 
და სა მუ შა ვებ ლად;

—  დი დი სუ რა თის და ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბი სა და სტრა ტე გი უ ლად აღ ქ მის 
უნარს;

—  პრო ფე სი უ ლი ინ ტე რე სე ბის დაც ვით მოქ მე დე ბას.

• მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა — თუ ამ მოთხოვ ნებს ვერ და ვაკ მა ყო ფი ლებთ, არის მო-
ლო დი ნი, რომ ამო ცა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბას გარ კ ვე უ ლი რის კე ბი შე ექ მ ნე ბა.

2022 წელს შე მუ შავ და გამ გე ო ბის და კომ პ ლექ ტე ბის ახა ლი წე სი, რო მე ლიც გუ-
ლის ხ მობს ძი რი თა დი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის წარ მო მად გენ ლო ბას გამ გე-
ო ბა ში, წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი კვო ტე ბის ფარ გ ლებ ში.

„წესდების ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი“ ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით და მ ტ კიც და და გა-
მოქ ვეყ ნ და ბა ფის ვებ გვერ დ ზე სა ჯა რო გან ხილ ვი სათ ვის.

გან ვ ლი ლი პრო ცე სე ბის ანა ლიზ მა დაგ ვა ნა ხა, რომ წი ნას წა რი მო ლო დი ნი ნა წი-
ლობ რივ გა მარ თ ლ და:

• გამ გე ო ბის ყვე ლა წევ რ მა თა ნაბ რად ვერ მო ა ხერ ხა საკ მა რი სი დრო ის გა მო-
ყო ფა ამ რთულ სა კითხ თან და კავ შირე ბით ინ ფორ მა ცი ის და სა მუ შა ვებ ლად;

• დი დი სუ რა თის და ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბა, სტრა ტე გი უ ლი აღ ქ მის უნა რი და 
მარ თ ვის გა მოც დი ლე ბაც, არ აღ მოჩ ნ და საკ მა რი სი.

შე	დე	გი — პრო ექ ტის გან ხილ ვე ბი დრო შიც გა ი წე ლა და არც გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 
იყო ერ თხ მად მი ღე ბუ ლი.

წეს დე ბის ცვლი ლე ბე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პრო ექ ტის სა ჯა რო გან ხილ ვი სას გა მოვ-
ლინ და პრო ფე სი უ ლი ინ ტე რე სით დაც ვის მოქ მე დე ბის რის კიც, რაც გა მო ი ხა ტა 
ზო გი ერ თი სა ჯა რო გან ხილ ვის პრო ცე სის სუ ბი ექ ტუ რად წარ მარ თ ვა ში.

შე	დე	გი — პრო ფე სი ის წარ მო მად გენ ლებს სრუ ლად არ მი ე ცათ ცვლი ლე ბე ბის 
ობი ექ ტუ რად აღ ქ მის და მო საზ რე ბის და მო უ კი დებ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა.

წეს   დე  ბის ცვლი  ლე  ბე  ბის პრო  ექტს ჩვენ დღეს ცალ   კე სა  კითხად გან   ვი  ხი  ლავთ და 
კონ   კ   რე  ტულ სა  კითხ   ზე იქ ვი  სა  უბ   რებთ, თუმ   ცა:

ამ პრო ცეს მა კი დევ ერ თხელ დაგ ვარ წ მუ ნა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბუ ლად 
გან ვი თა რე ბის თ ვის (მით უმეტეს ასეთ გარ დამ ტეხ ეტაპ ზე) უმ თავ რე სი ა, ორ მ ხ რი ვი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა:

ერ	თის	მხრივ	— წევ	რე	ბის	პა	სუ	ხის	მ	გებ	ლო	ბა	— ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ში ავირ ჩიო 
შე სა ბა მი სი უნა რე ბის მქო ნე ისე თი წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლებ საც ბო ლომ დე 
ვენ დო ბით.

მე	ო	რეს	მხრივ — ხელ	მ	ძღ	ვა	ნე	ლო	ბის	კან	დი	და	ტე	ბის	პა	სუ	ხის	მ	გებ	ლო	ბა	— გა-
მაჩ ნ დეს შე სა ბა მი სი უნა რე ბი, თვი სე ბე ბი, კომ პე ტენ ცია და პრო ფე სი ის გან ვი თა-
რე ბის ისე თი ინ ტე რე სი, რომ ვი კის რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ტვირ თი.
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ასე ვე, გამ გე ო ბის გა სუ ლი პე რი ო დის საქ მი ა ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ბა ფის გან-
ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ ლი სა მოქ მე დო მი მარ თუ ლე ბე ბი დან გა მო იკ ვე თა 2023 
წლის თ ვის გამ გე ო ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კითხე ბი:

ახა ლარ ჩე ულ მა გამ გე ო ბამ, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უნ და შე ი მუ შა ოს და სა ერ თო 
კრე ბას წა რუდ გი ნოს: 

— გამ გე ო ბის დე ბულ დე ბა;

— გამ გე ო ბის წევ რის ქცე ვის კო დექ სი;

— შე ი მუ შა ოს და და ამ ტ კი ცოს სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს დე ბუ ლე ბა.

ცალ სა ხა ა, რომ ახ ლა დარ ჩე ულ გამ გე ო ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ერ გუ ნა 
ბა ფის ცხოვ რე ბა ში — მნიშვნელოვანი ცვლი ლე ბე ბის ეტაპ ზე ბა ფის ხელმ ძღ ვა ნე-
ლო ბა — და დღეს, ასე ვე გან სა კუთ რე ბულ აქ ტუ ა ლო ბას იძენს ზე მოთ ხ სე ნე ბუ ლი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი.

გამგეობის	საქმიანობა	დაინტერესებულ	მხარეებთან.	
განათლების	სექტორთან	თანამშრომლობა

მსოფ ლიო ბან კის ორ გა ნი ზე ბით, ევ რო კავ შირ სა და მსოფ ლიო ბან კის ერ თობ ლი ვი 
ფი ნან სუ რი ჩარ თუ ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 
ბაფ სა და 7 უნი ვერ სი ტეტს შო რის გა ფორ მ და გა ნათ ლე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი 
სერ ტი ფი ცი რე ბის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი.

თა ნამ შ რომ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს:

• მხარ და ჭე რას რო გორც სას წავ ლო, ასე ვე სა გა მოც დო პრო ცე სის დახ ვე წის მი-
მარ თუ ლე ბით;

• ბა ფის სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მის პირ ვე ლი და მე ო რე ეტა პის მო დუ ლე ბის 
აღი ა რე ბას სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბას.

მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი ასე ვე, გა ფორ მე ბუ ლია 6 სხვა 
უნი ვერ სი ტეტ თან, პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მის პირ ვე ლი ეტა პის 
მო დუ ლე ბის ჩათ ვ ლებ თან და კავ ში რე ბით.

პრო ცე სი გრძელ დე ბა და ფარ თოვ დე ბა.

IFAC	წევ	რო	ბის		ვალ	დე	ბუ	ლე	ბის		პ	რინ	ცი	პე	ბის		 
(	S	M	O	)		სა	მოქ	მე	დო		გეგ	მა

SMO სა მოქ მე დო გეგ მე ბი მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი ა, რო მე ლიც იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას 
IFAC-ის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა და სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კის მი ღე ბა სა და და ნერ გ ვი სათ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე.

სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში მოხ და ბა ფის 2022-2024 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის 
გა ნახ ლე ბა წევ რო ბის შე სა ბა მი სო ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში.

გეგ მა ჩაშ ლი ლია წევ რო ბის ვალ დე ბუ ლე ბის 7 მი მარ თუ ლე ბის ჭრილ ში და გა სა-
ჯა რო ვე ბუ ლია ბა ფის ვებ გვერ დ ზე.

ბსფ, გეგ მის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინგს ა ხორ ცი ე ლებს პე რი ო დუ ლად.
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სა	ერ	თა	შო	რი	სო	აქ	ტი	ვო	ბე	ბი

ბუ ღალ ტერ თა მსოფ ლიო კონ გ რე სი (MCOA) 2022 — IFAC-ის ეგი დით 18-21 ნო-
ემ ბერს ინ დო ეთ ში, მუმ ბა ი ში გა ი მარ თა IFAC-ის წევ რი 130 ქვეყ ნის 6000-ზე მე ტი 
დე ლე გა ტი ეს წ რე ბო და.

კონ გ რესს ინ დო ე თის დიპ ლო მი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტერ თა ინ ს ტი ტუ ტი ICAI მას პინ ძ-
ლობ და.

ბა ფის დე ლე გა ცია კონ გ რეს ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო ბა ფის გამ გე ო ბის თავ ჯ დო-
მა რი სა და 3 წევ რის შე მად გენ ლო ბით. კონ გ რე სის, თე მა იყო — „ნდობის	გან	მ-
ტ	კი	ცე	ბა,	მდგრა	დი	გან	ვი	თა	რე	ბის	უზ	რუნ	ველ	ყო	ფა“.

ბაფის დელეგაციას ჰქონდა შეხვედრები ICAI-ის საბჭოს წევრებთან და 
პრეზიდენტთან. მომზადდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის 
წინაპირობა. კომუნიკაცია კონგრესის დასრულების შემდგომაც გაგრძელდა და 
დღეისთვის მემორანდუმის პროექტზე წარმოებს მუშაობა.

ბაფის წარმომადგენელი მონაწილეობდა მსოფლიო ბანკის ეგიდით გამართულ 
სემინარებში ქალაქ ვენაში, 2022 წლის 29 ნოებრიდან 2 დეკემბრის ჩათვლით.

სემინარის მიზანი იყო ქვეყნების წარმომადგენლების ინფორმირება, როგორც 
ფინანსური და მდგრადობის ანგარიშგების, ასევე საჯარო და კერძო სექტორის 
აუდიტის მიმართულებით არსებული სიახლეების შესახებ; გარდა ამისა, განიხილეს 
შესაბამისი რეფორმების მხარდაჭერის უზრუნველყოფისა და რეგიონულ დონეზე 
გამოცდილების გაზიარების საკითხები.

ბა	ფის	ფი	ნან	სუ	რი	საქ	მი	ა	ნო	ბა	და	მდგრა	დო	ბა

ბა ფის 2022 წლის ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბა შე საძ ლე ბე ლია მი მო ვი ხი ლოთ დამ ტ-
კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი სა და 9-თვი ა ნი პე რი ო დის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით.

კვლავ გრძელ დე ბა სერ ტი ფი ცი რე ბის გა მოც დებ ზე გამ ს ვ ლელ თა რა ო დე ნო ბის 
შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ა, რაც გარ კ ვე ულ გავ ლე ნას ახ დენს ფი ნან სურ შე დე გებ ზე. 
აღ ნიშ ნული გა რე მო ე ბე ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯეტ ში სერ-
ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მი დან და გეგ მი ლი შემ ცი რე ბა.

ამ გა მოწ ვე ვე ბის გა სამ კ ლა ვებ ლად, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი:

სა	ერ	თა	შო	რი	სო	ორ	გა	ნი	ზა	ცი	ებ	თან	თა	ნამ	შ	რომ	ლო	ბა	მიზ	ნობ	რი	ვი	გრან	ტე	ბის	
მო	ძი	ე	ბის	მიზ	ნით

პრო	ექ	ტი	 1:	 ბუ ღალ ტ რუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა ფარ თო ე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა 
მცი რე ბიზ ნე სის თ ვის შვე ი ცა რი ის გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ-
ტოს (SDC) მი ერ და ფი ნან სე ბულ რე გი ო ნებ ში მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის 
გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტ თან (SRMEDP) გა ფორ მე ბუ ლია გრან ტის ხელ შეკ რუ ლე ბა.

პრო	ექ	ტი	2: პრო ფე სი უ ლი სა სერ ტი ფი კა ციო მო დუ ლე ბის გა ნახ ლე ბა

2022 წელს ბაფ მა გა ნა ახ ლა სერ ტი ფი ცი რე ბის ლი ტე რა ტუ რა, რო მელ შიც მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი იყო „მსოფ ლიო ბან კი სა და ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გენ ლო ბა სა-
ქარ თ ვე ლო ში“ პრო ექ ტის მხარ და ჭე რა. მო მა ვა ლი წლის თ ვის დარ ჩე ნი ლი ერ თი 
მო დუ ლის „აუდიტი და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა“ გა ნახ ლე ბა ზე მიმ დი ნა რე ობ ს 
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მუ შა ო ბა. პა რა ლე ლუ რად, დო ნო რის მო ძი ე ბა და მი სი დას რუ ლე ბა და გეგ მი ლია 
2023 წლის ივ ნი სი სათ ვის.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფი ნან სუ რი შე დე გი 2 წლის მო ნა ცე მე ბით შემ ცი რე ბუ ლი ა, 
ბა ფის ფი ნან სურ სტა ბი ლუ რო ბას და მდგრა დო ბას საფ რ თხე არ ემუქ რე ბა.

ბა ფის აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რის საქ მი ა ნო ბი სა და მდგრა დი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის 
შე სა ხებ დე ტა ლე ბი უფ რო ფარ თოდ მო გე წო დე ბათ ბა ფის სა რე ვი ზიო კო მი სი ის 
ან გა რიშ ში.

კომიტეტების	საქმიანობა

გა	ნათ	ლე	ბის	კო	მი	ტე	ტი	 
თავ მჯ დო მა რე — კონ ს ტან ტი ნე და თი აშ ვი ლი

კო	მი	ტე	ტის	მი	სი	ა:	სა ქარ თ ვე ლო ში ბუ ღალ ტ რე ბი სა და აუდი ტო რე ბის მი მართ 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბის ამაღ ლე ბა, ბუ ღალ ტერ თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბი სა 
და სერ ტი ფი ცი რე ბის სის ტე მის გამ ჭირ ვა ლო ბით.

2022 წლის ბო ლოს ACCA-ის ქარ თუ ლე ნო ვან პროგ რა მა ში სულ რე გის ტ რი რე ბუ-
ლია — 12750	კან	დი	და	ტი.	სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ჩა ერ თო 430	კან	დი	და	ტი.

2022	წლის	პროფესიული	სერტიფიცირების	სტატისტიკა
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სერტიფიცირებული	ბუღალტრების	(აუდიტორების)	განგრძობითი	
სწავლების	სტატისტიკა

სერტიფიცირებული	ბუღალტრების	განგრძობითი	 
სწავლების	სტატისტიკა

ხა	რის	ხის	კო	მი	ტე	ტი 
თავ მ ჯ დო მა რე — ანა კუს რაშ ვი ლი

კო	მი	ტე	ტის	მი	სი	ა:	ბა ფის წევ რი აუდი ტო რე ბი სა და აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მი-
მართ სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის ზრდა, ხა რის ხის მარ თ ვი სა და აუდი ტის წარ მო ე ბის 
ხა რის ხის ზრდით.

2021 წლი დან კო მი ტე ტი აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის ხა რის ხის დი აგ ნოს ტი კას თან 
და კავ ში რე ბით ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს ორი მიდ გო მით:



13

• დი აგ ნოს ტი კა, აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე:

— შე მო ვი და 1 კომ პა ნი ის მოთხოვ ნა და შე სა ბა მი სად გან ხორ ცი ელ და მო ნი-
ტო რინ გი;

• დი აგ ნოს ტი კა, რის კებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე:

—  შე ირ ჩა 3 კომ პა ნი ა, სა ი და ნაც 2 კომ პა ნი ის მო ნი ტო რინ გი დას რულ და. 1 
კომ პა ნი ის  —  გა და ვა დე ბუ ლია კომ პა ნი ის მოთხოვ ნით.

2021 წლი დან ხა რის ხის კო მი ტე ტის ფარ გ ლებ ში საქ მი ა ნო ბა და იწყო მცი რე აუდი-
ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა 10-კა ცი ან მა ჯგუფ მა.

მი ზა ნი: მცი რე კომ პა ნი ე ბის მი ერ მო ლო დი ნე ბის და ხედ ვე ბის შე ჯე რე ბა მა თი გან-
ვი თა რე ბი სათ ვის და ბა ფი სა გან მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა.

—  ჯგუფ მა 2022 წლის მარ ტი დან მუ შა ო ბა შეწყ ვი ტა. ამ დრო ი სათ ვის ბა ფის გამ გე-
ო ბა ში მიზ ნის შე სა ბა მი სი წი ნა და დე ბე ბი არ შე მო სუ ლა, თუმ ცა ჯგუ ფის წევ რე ბის 
ნა წი ლი თვლის, რომ ეს თა ნამ შ რომ ლო ბა, ურ თი ე თო ბე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბის კუთხით, მათ შემ დ გომ საქ მი ა ნო ბას წა ად გე ბა.

კო მი ტე ტის თ ვის ეს თე მა მომ დევ ნო წელ საც პრი ო რი ტე ტულ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა.

• აუდი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბი სა და აუდი ტო რე ბი სათ ვის ხა რის ხის მარ თ ვის სა ერ-
თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვი სათ ვის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით:

— ჩა ტარ და სე მი ნა რი გან გ რ ძო ბი თი სწავ ლე ბის და ნერ გ ვის ფორ მატ ში, რა საც 
10 სა ა თი და ეთ მო

— ითარ გ მ ნა და გა მო ი ცა და ნერ გ ვის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი:

		ხა რის ხის მარ თ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტ ში (ხმსს) — ხა რის ხის მარ-
თ ვა ფირ მე ბი სათ ვის რომ ლე ბიც ას რუ ლე ბენ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდიტს ან მი მო ხილ ვას, ან სხვა სა ხის მარ წ მუ ნე ბელ და და კავ ში რე ბუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბე ბის გა რი გე ბებს.

		ხა რის ხის მარ თ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარტ 2-ში — გა რი გე ბის ხა რის ხის 
მი მო ხილ ვა

		აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარტ 220-ში (გადასინჯული) — ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის აუდი ტის ხა რის ხის მარ თ ვა.

• ხმსს და ნერ გ ვის ხელ შეწყო ბის თე მა კო მი ტე ტის მომ დევ ნო წლის სა მოქ მე დო 
გეგ მებ ში ერ თერთ პრი ო რი ტე ტულ სა კითხად რჩე ბა.

ეთი	კი	სა	და	დის	ციპ	ლი	ნა	რუ	ლი	კო	მი	ტე	ტი 
კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე — მი ხე ილ აბა ი ა ძე

კო	მი	ტე	ტის	მი	სი	ა: ბა ფის წევ რი ბუ ღალ ტ რე ბის მი ერ, პრო ფე სი უ ლი მო ვა ლე ო ბე-
ბის ღირ სე უ ლად შე სას რუ ლებ ლად, ეთი კის კო დექ სით გან საზღ ვ რუ ლი ეთი კუ რი 
და პრო ფე სი უ ლი ქცე ვის ნორ მე ბის დამ ტ კი ცე ბა.

2021 წელს კო მი ტეტ მა, პრაქ ტი კუ ლად აამოქ მე და მოკ ვ ლე ვი სა და დის ციპ ლი-
ნა რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სის ტე მა.



14

2022 წლის ბო ლოს კო მი ტეტ ზე გან სა ხილ ვე ლად გა და ცე მუ ლია 2 სა კითხი, რო-
მელ თა გან ხილ ვა საც კო მი ტე ტი მომ დევ ნო წლის და საწყის ში გეგ მავს.

კო მი ტე ტი სათ ვის მომ დევ ნო წლის ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი:

—  კო მი ტე ტის და კომ პ ლექ ტე ბა და წევ რე ბის გა დამ ზა დე ბა;

—  ბა ფის წევ რებ ში ეთი კუ რი მოთხოვ ნე ბის კუთხით ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 
სწავ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბა;

— მოკ ვ ლე ვის პრო ცე დუ რე ბის პრაქ ტი კის დახ ვე წა.

სა	გა	და	სა	ხა	დო	კო	მი	ტე	ტი	 
კო მი ტე ტის თავმ ჯ დო მა რე — და ვით პა პი აშ ვი ლი

კო	მი	ტე	ტის	მი	სი	ა:	ბა ფის წევ რე ბის პრო ფე სი უ ლი მხარ და ჭე რა, სა გა და სა ხა დო 
და ბეგ ვ რის პრობ ლე მა ტურ სა კითხებ ზე.
•  კო მი ტე ტი ჩარ თუ ლია ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის ჟურ ნა ლის-

თ ვის კითხ ვა-პა სუ ხის რუბ რი კის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში;
•  კო მი ტე ტი აქ ტი უ რა დაა ჩარ თუ ლი ბაფ -ის წევ რე ბი სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი 

პი რე ბის თ ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცი ის გა წე ვის პრო ცეს ში;
•  სა გა და სა ხა დო კო მი ტეტ მა 2022 წელს ჩა ა ტა რა ტრე ნინ გე ბი თე მებ ზე: 

— ცვლი ლე ბე ბი და სი ახ ლე ე ბი სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში;
— სსკ-ის დღგ-ს ცვლი ლე ბე ბი სა და სი ახ ლე ე ბის მი მო ხილ ვა;

•  2023 წლი სათ ვის სა წევ რო კო მი ტეტ თან ერ თად კო მი ტე ტი გეგ მავს, წევ რებ-
თან ურ თი ერ თო ბის პროგ რა მის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბას და 
წევ რებ თან კო მუ ნი კა ცი ის გა ფარ თო ე ბას.

სა	წევ	რო	კო	მი	ტე	ტი 
კო მი ტე ტის თავ მჯ დო მა რე — ნი კო ბა კაშ ვი ლი

კო	მი	ტე	ტის	მი	სი	ა:	ხე ლი შე უწყოს სა წეს დე ბო მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბას წევ-
რებ თან კო მუ ნი კა ცი ის, მა თი ინ ფორ მი რე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბით.
•  2022 წელს დას რულ და და ამოქ მედ და წევ რებ თან კო მუ ნი კა ცი ი სა და მა თი 

ინ ფორ მი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით შექ მ ნი ლი ახა ლი სა წევ რო პროგ რა მა, 
რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს წევ რებ თან კავ ში რი სა და უკუ კავ ში რის მოქ მე დე ბას;

•  თი თო ე ულ წევრს, პი რა დი კო დის მეშ ვე ო ბით, შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა,  
ნე ბის მი ერ დროს მი ი ღოს და გას ცეს ბაფ ში მის წევ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ნე ბის მი ე რი ინ ფორ მა ცი ა.
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წევრების	დინამიკა	ბოლო	3	წლის	განმავლობაში
წევრობის სტატისტიკა წლების მიხედვით

სტან	დარ	ტე	ბი	სა	და	პრაქ	ტი	კის	კო	მი	ტე	ტი 
კო მი ტე ტის თავ მჯ დო მა რე — თე მურ ფარ ცხა ლა ძე

კო	მი	ტე	ტის	მი	სი	ა: სა ქარ თ ვე ლო ში, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის სა ერ-
თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვის და სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შეწყო ბა.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში კო მი ტე ტი ჩაბ მუ ლი იყო ტრე ნინ გე ბის და სე მი ნა რე ბის 
ორ გა ნი ზე ბა- ჩა ტა რე ბის აქ ტი ვო ბებ ში:

•  სის ტე მა ტუ რად ტარ დე ბო და კო მი ტე ტის ონ ლა ინშეხ ვედ რე ბი, IFRS-დან თე მებ ზე, 
ბაფ ში შე მო სულ შე კითხ ვე ბის შე სა ბა მი სად;

• კო მი ტე ტი თა ნამ შ რომ ლო ბას აგ რ ძე ლებს ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ თან  
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ქარ თუ ლი ტერ მი ნო-
ლო გი ის გან ხილ ვის და დამ კ ვიდ რე ბის კუთხით.

ბა	ფის	2023	წლის	სა	მოქ	მე	დო	პრი	ო	რი	ტე	ტე	ბი

•  IFAC-ის წევ რო ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად დამ ტ კი ცე ბუ ლი 
გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი;

•  პრო ფე სი ით და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის გა ფარ თო ე ბა;
•  წევ რებ თან ურ თი ერ თო ბის სა კითხე ბის შემ დ გო მი სრულ ყო ფა, ეთი კის კო დექ სის 

მოთხოვ ნე ბი სა და ხა რის ხის მარ თ ვის სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვის ხელ შეწყო ბის 
მიზ ნით;

•  ბა ფის სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნის შე სა ბა მი სად, გამ გე ო ბის დე ბუ ლე ბის, გამ გე ო ბის 
წევ რ თა ქცე ვის კო დექ სის და სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს დე ბუ ლე ბის შე მუ შა ვე ბა;

•  სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნის შე სა ბა მი სად სხვა სა წეს დე ბო ცვლი ლე ბე ბის მომ ზა დე ბა 
და სა ერ თო კრე ბის თ ვის წარ დ გე ნა.
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

ფინანსურიანგარიშგებისანალიზი
მო	დუ	ლი	„ფინანსური	ან	გა	რიშ	გე	ბა“

ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი ფინანსური ანგარიშგების მოდულის გამოცდის
ერთ-ერთიძირითადისფეროადაამავედროსსასწავლოპროგრამისისნაწილია,
რომელიცკანდიდატებს,ფინანსურიანგარიშგებისმოდულისგამოცდისჩაბარებისშემ-
დეგ,ყველაზემეტადგამოადგებათსაწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგებისმოდულის
გამოცდისთვისმზადებაშიც.აღსანიშნავიაისიც,ფინანსურიანგარიშგებისმოდულის
გამოცდისშედეგები,კანდიდატებისმოსწრებამნიშვნელოვნადარისდამოკიდებული
იმაზე,ფლობსთუარაკანდიდატიანალიზისუნარსდასათანადოდშეუძლიათუარა
ამუნარისგამოყენებანებისმიერ(ანუსაგამოცდოსცენარშიაღწერილ)სიტუაციაში.
კარგადმომზადებულკანდიდატს,რომელიცნამდვილადჩასწვდაბუღალტრულიციფ-
რებისანალიზისმიზანსადაარსს,ხშირადუკიდურესადმაღალიქულებისმიღება
შეუძლიაიმკანდიდატებთანშედარებით,რომლებიცარარიანსათანადოდმომზა-
დებულები, ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის ინსტრუმენტების შესახებ მხოლოდ
ზერელეწარმოდგენააქვთდაამიტომძალიანდაბალქულებსიღებენ,ანსაერთოდ
ვერიღებენშეფასებას.

ყოველმხრივგანვითარებულითანამედროვეკვალიფიციურიბუღალტერიგაცილებით
მეტიუნდაიყოს,ვიდრემხოლოდციფრების„მანიპულატორი“.ბუღალტრისპროფესი-
ისთვის,„ერთინაბიჯითუკანდახევის“,განხილვისადაანალიზისუნარიყოველთვის
მნიშვნელოვანიიყო.ზოგადად,ციფრებშიდა,ამშემთხვევაში,ფინანსურიანგარიშგე-
ბისციფრებშიიმალებაკომპანიისსაქმიანობის„ისტორია“,რისსაფუძველზეციქმნიან
წარმოდგენასკონკრეტულიკომპანიისწარმატებულითუწარუმატებელისაქმიანობისა
დამისისამომავლოპერსპექტივისშესახებინვესტორები,პოტენციურიინვესტორები,
კრედიტორები,მომწოდებლები,მომხმარებლები,არსებულითუპოტენციურითანამ-
შრომლებიდასხვადაინტერესებულიმხარეებიდაშემდეგინფორმირებულგადაწყ-
ვეტილებებსიღებენმასთანდაკავშირებით.სწორედესარისგადამწყვეტიფაქტორი,
რის გამოცფინანსური ანგარიშგების მოდულის საგამოცდო მასალაში ჩართულია
ანალიზზედაფუძნებულიკითხვებიდაგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,რომკანდი-
დატებმააითვისონესუნარები,რათაკარგშედეგებსმიაღწიონგამოცდაზე.

ამსტატიაშიგანვიხილავთ,რასეძებსგამომცდელიფინანსურიანგარიშგებისმოდულის
გამოცდაზეფინანსურიანგარიშგებისინტერპრეტაციისშესახებდასმულიკითხვების
პასუხებში,იმძირითადინაკლოვანებებისგარდა,რომლებიცმუდმივადვლინდება
კანდიდატების საგამოცდო შედეგებში. შემდეგ გავაანალიზებთ სხვადასხვა ტიპის
სცენარს,რომელიცკანდიდატებსშეიძლებაშეხვდესფინანსურიანგარიშგებისმოდუ-
ლისგამოცდაზედათითოეულმათგანთანდაკავშირებითკანდიდატებსრამდენიმე
ძირითადრეკომენდაციასმივცემთ.საბოლოოდ,ამრეკომენდაციებსგამოვიყენებთ
იმისსაილუსტრაციოდ,რითგანსხვავდებაკარგიდასუსტიპასუხები.
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რას	ეძებს	გა	მომ	ც	დე	ლი	
კანდიდატებს მოეთხოვებათ სცენარში მოცემული ინფორმაციის გაერთიანება/და-
კავშირებაიმციფრებთან,რომლებიცმათმოცემულიექნებათსცენარშისაწარმოს
საქმიანობისადამისსაქმიანობაშიმომხდარიცვლილებებისშესახებნათელიწარმოდ-
გენისშესაქმნელად.ანალიზისუნარისპეციფიკურიუნარია,რომელიცკანდიდატებს
ამზადებსსაწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგებისმოდულისგამოცდისთვის.კანდიდა-
ტებისპასუხებშილაკონიურადუნდაიყოსჩამოყალიბებულისაწარმოსსაქმიანობის
მაჩვენებლებისცვლილებებისძირითადიმიზეზები_საკმარისიარიქნებამარტოიმის
თქმა, რომ  საწარმოს საქმიანობა გაუმჯობესდა, რადგან გაიზარდარეალიზაციის
მოცულობაანმოგება.

იფიქრეთიმაზე,თუროგორტარდებაბიზნესის/კომპანიისსაქმიანობისანალიზირე-
ალურცხოვრებაში.თუთქვენიხილავთრომელიმემსხვილიკომპანიისფინანსურან-
გარიშგებას(მაგალითად,Netflix-ის)დაშენიშნავთ,რომამონაგებიწლიდანწლამდე
იზრდებოდა,უბრალოდარუნდათქვათ,რომესკარგიშედეგი/მაჩვენებელიიყო.
თქვენუნდაიმსჯელოთიმმიზეზებზე,რისგამოცგაიზარდაამონაგები,ვთქვათ,აბო-
ნენტებისრაოდენობისგაზრდისანახალტერიტორიებზებიზნესისგაფართოებისგამო.
მაგალითად,შეგიძლიათისაუბროთწარმატებულპროგრამებზე,ბოლოდროინდელ
ფილმებზეანმნიშვნელოვანსარეკლამოშეთავაზებებზე.ესყველაფერიმნიშვნელოვ-
ნადშეუწყობსხელსამონაგებისზრდასდააუცილებლადუნდაგანიხილოთპასუხში.

გახსოვდეთ, ფინანსური ანგარიშგების მოდულის გამოცდაზე თქვენი პასუხები
აუცილებლად,აუცილებლადუნდაეყ რ დ ნო ბო დეს და მი ე სა და გე ბო დეს სცე ნარს.
საგამოცდოკითხვაშიმოცემულიგექნებათინფორმაცია,რომელიცთქვენსდასახმა-
რებლადარისგანკუთვნილი.ისევე,როგორცმოსალოდნელია,რომანალიტიკოსი,
რომელიცNetflix-ისგაზრდილიამონაგებისმიზეზებსაანალიზებს,ახსენებსზემოაღ-
ნიშნულდასხვაფაქტორებს,კანდიდატებისგანაცგამომცდელიმოელის,რომისინი
გამოიყენებენკითხვაშიმოცემულინფორმაციასსაწარმოსსაქმიანობისშედეგებისან
მისიფინანსურიმდგომარეობისცვლილებებისასახსნელად.ნებისმიერიკანდიდატი,
რომელიცარგამოიყენებსამინფორმაციას,სავარაუდოდ,დაბალქულებსმიიღებს,
ანსაერთოდვერმიიღებსშეფასებას.

კანდიდატისპასუხიდაბალანსებულიუნდაიყოს.ხშირად,კითხვისმოთხოვნაშეიძ-
ლებარამდენიმეელემენტისგანშედგებოდეს,მაგალითად,კანდიდატებსშესაძლოა
სთხოვდნენკომენტარებისგაკეთებასსაწარმოსსაქმიანობისშედეგებისადაფინანსუ-
რიმდგომარეობისშესახებ,ანრასახისდამატებითიინფორმაციაასაჭიროამგვარი
შეფასებისთვის.განსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,რომკანდიდატებმასცადონყველა
მოთხოვნაზეპასუხისგაცემა.თუსაქმიანობისშედეგებისადაფინანსურიმდგომარე-
ობისგასაანალიზებლად15ქულისმოპოვებაასაჭირო,კარგპასუხშიშვიდიანრვა
მოსაზრებამაინცუნდაიყოსწარმოდგენილიროგორცმოგებისადაზარალის,ისე
ფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებისშესახებ.პასუხი,რომელიცფოკუსირებული
იქნებამხოლოდსაწარმოსმომგებიანობაზე,საკმარისადარპასუხობსმოთხოვნასდა
მაღალქულებსარდაიმსახურებს.

კან	დი	და	ტე	ბის	პა	სუ	ხე	ბის	ძი	რი	თა	დი	ნაკ	ლო	ვა	ნე	ბე	ბი
გამომცდელებისანალიტიკურანგარიშებში,რომლებიცცალკეულიგამოცდისშედეგებს
ეხება,ხშირადერთიდაიგივენაკლოვანებებიამითითებულიდაკანდიდატებმაამას
აუცილებლადუნდამიაქციონყურადღება,რათარომელიმეამგვარიგავრცელებული
შეცდომათვითონაცარდაუშვან:
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სიღ	რ	მის	ნაკ	ლე	ბო	ბა—კანდიდატებიხშირადუთითებენმხოლოდსააღრიცხვოციფ-
რებშიმომხდარცვლილებებსისე,რომარცდილობენამცვლილებებისგამომწვევი
მიზეზებისგანხილვას.კანდიდატებიზოგჯერუბრალოდაღნიშნავენ,რომმომგებია-
ნობაგაიზარდა,რადგანგაუმჯობესდამოგებისმარჟა.ესძალიანმოკლეპასუხიადა
ესწინადადებარაიმესაზრიანანალიზსარმოიცავს,რომელიცუნდაგვიჩვენებდეს
ცვლილებისძირითადიმიზეზ(ებ)ისახსნას.

გა	მომ	ც	დე	ლე	ბის	ანა	ლი	ტი	კუ	რი	ან	გა	რი	შე	ბი	გა	მოც	დის	შე	დე	გე	ბის	
შე	სა	ხებ
სცე	ნა	რის	გა	მო	უ	ყე	ნებ	ლო	ბა	—ძალიანბევრიკანდიდატიცდილობსდაიზეპიროს,
რას შეიძლება ნიშნავდესთითოეული კოეფიციენტიდა ამ ცოდნას ბრმად იყენებს
ციფრების მიმართ, სცენარში მოცემული ინფორმაციის გაუთვალისწინებლად. მა-
გალითად,ერთ-ერთისაგამოცდოკითხვაეხებოდაკომპანიას,რომელმაცშეიძინა
ახალიშვილობილიკომპანიადაწლისგანმავლობაშიშექმნაჯგუფი.ესიმასნიშნავს,
რომკანდიდატებსსაგამოცდომასალაშიმოცემულიჰქონდათმიმდინარეწლისკონ-
სოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებადაერთისუბიექტისწინაწლისფინანსური
ანგარიშგება.ბევრიკანდიდატიკითხვაზეპასუხისგაცემასცდილობდაახალიკომპა-
ნიისშესყიდვისხსენებისგარეშე,ხოლოსხვებიერთმანეთსუდარებდნენფინანსურ
ანგარიშგებებს,რომლებიცარიყოსრულადშესადარისი(ანუჯგუფისდაერთიგან-
ცალკლევებულისუბიექტისფინანსურიანგარიშგებები).

გა	მოთ	ვ	ლე	ბი	გა	ან	გა	რი	შე	ბე	ბის	გა	რე	შე —კანდიდატებიხშირადითვლიანკო-
ეფიციენტებს,მაგრამსაგამოცდორვეულშიარაჩვენებენგაანგარიშებებს.ესიმას
ნიშნავს,რომკანდიდატებიპოტენციურადშესაძლოაბევრქულასდაკარგავენიმის
გამო,რომრომელიმემაჩვენებლისგაანგარიშებისასარითმეტიკულშეცდომასუშვე-
ბენ,შემდეგმცდარციფრსიყენებენსხვაგამოთვლებშიდა,შესაბამისად,საბოლოო
პასუხშიანთუნდაცშუალედურგამოთვლებშიარასწორპასუხსიღებენ,გამომცდელი
კივერხედავს,რომარასწორიპასუხებიმხოლოდტექნიკურმაშეცდომამგამოიწვია
დაკანდიდატსრამდენჯერმეარუნდადააკლდესქულებიერთხელდაშვებულიშეც-
დომისგამო.

სცე	ნა	რის	ტი	პე	ბი
1.	ერ	თი	სუ	ბი	ექ	ტის	მაჩ	ვე	ნებ	ლე	ბის	შე	და	რე	ბა
ამდროსშეიძლებაგამოვიკვლიოთერთიდაიმავესუბიექტისორიფინანსურიწლის
ფინანსურიანგარიშგებისამონარიდები.ამშემთხვევაშიმთავარიაგავითვალისწინოთ
ნებისმიერიმოვლენაანცვლილება,რომელიცმოხდასაწარმოსსაქმიანობაშიორ
წელიწადშიდაგავაანალიზოთ,გაუმჯობესდათუგაუარესდასაწარმოსსაქმიანობის
შედეგებიდამისიფინანსურიმდგომარეობა.როგორცუკვეაღვნიშნეთ,პასუხშიამ
მოსაზრებისდასადასტურებლადყოველთვისუნდაიყოსწარმოდგენილიგაუმჯობე-
სებისანგაუარესებისმიზეზები(ანპოტენციურიმიზეზები).

გარდაამისა,კანდიდატებმაუნდაგაითვალისწინონერთჯერადიმოვლენებიც,რომ-
ლებმაცშეიძლებადაამახინჯოსშედარება.თუასეთიმოვლენებიარსებობს,კითხვაში
ხშირადმითითებულიიქნება,რომისინიუნდაგამორიცხოთსააღრიცხვომონაცემე-
ბიდანდაისეგამოთვალოთკოეფიციენტები,რათააჩვენოთშედარებისთვისსაბა-
ზისოპოზიცია.კანდიდატებმაასევეუნდაგანიხილონნებისმიერიახალიპროდუქტის
გამოშვების,მომხმარებლებისცვლილებებისანახალბაზრებზეშესვლისგავლენა.
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2.	ორი	სუ	ბი	ექ	ტის	შე	და	რე	ბა	ერ	თ	სა	და	იმა	ვე	პე	რი	ოდ	ში
ამტიპისკითხვებიშეიძლებაეხებოდესორკონკურენტკომპანიასდაკანდიდატებს
სთხოვდნენმათისაქმიანობისშედეგებისშედარებასანგადაწყვეტილებისმიღებასიმის
თაობაზე,რომელიმათგანიაუფროშესაფერისისამიზნეკომპანიაშესაძენად.კანდი-
დატებმაუნდაგანიხილონ,არისთუარარაიმეისეთიგანსხვავებამათსააღრიცხვო
პოლიტიკაში,რამაცშეიძლებადაამახინჯოსშედარება.ანალიზისმიზნებისთვისასევე
შეიძლებასასარგებლოიყოსინფორმაციაიმისთაობაზე,ბაზრისრომელისეგმენტე-
ბისთვისმუშაობსკომპანიაანინფორმაციამნიშვნელოვანიმომხმარებლებისშესახებ.

თუკითხვამოიცავსსხვაკომპანიისშესყიდვას,კანდიდატებიუნდადააკვირდნენკომ-
პანიებისლიკვიდურობასდასინერგიას,რისმიღწევაც,სავარაუდოდ,შესაძლებელი
იქნებაახალიკომპანიისშეძენისშემდეგ.

3.	სუ	ბი	ექ	ტის	მაჩ	ვე	ნებ	ლე	ბის	შე	და	რე	ბა	სექ	ტო	რის	სა	შუ	ა	ლო	მაჩ	ვე	ნებ	ლებ	თან
ასეთსცენარში,კანდიდატებმაუნდაგაითვალისწინონისფაქტი,რომსექტორისსხვა-
დასხვასუბიექტსგანსხვავებულიმარჟებიექნება,რადგანისინიბაზრისსხვადასხვა
სეგმენტსემსახურებიან.ამასთან,კომპანიებსშეიძლებაგანსხვავებულისაანგარიშგე-
ბოთარიღებიჰქონდეთ,რამაცშეიძლებადაამახინჯოსშედარება.საბოლოოდ,უნდა
განიხილოთ,სცენარშიაღწერილსუბიექტსაქვსთუარაგანსხვავებულისააღრიცხვო
პოლიტიკაამავესექტორისსხვასაწარმოებთანშედარებით.

4.	კონ	სო	ლი	დი	რე	ბუ	ლი	ფი	ნან	სუ	რი	ან	გა	რიშ	გე	ბის	ანა	ლი	ზი	–	შვი	ლო	ბი	ლი	
კომ	პა	ნი	ის	შე	ძე	ნა
თუკანდიდატსსთხოვენკონსოლიდირებულიფინანსურიანგარიშგებისგაანალიზე-
ბას,მანუნდაგანიხილოსჯგუფთანდაკავშირებულისაკითხები_ისეთიმიდგომაარ
უნდააირჩიოს,თითქოსერთისუბიექტისანალიზსატარებს.აუცილებელიაიმფაქ-
ტისგათვალისწინება,რომშესაძლოაარსებობდესგანსხვავებულიმარჟებისმქონე
სხვადასხვასუბიექტი.გარდაამისა,კანდიდატებსარუნდადაავიწყდეთისიც,რომ
ზოგიერთიოპერაცია, როგორიცაა შიდაჯგუფური გაყიდვები ან არარეალიზებული
მოგება,კონსოლიდაციისდროსელიმინირდება.ასევეშეიძლებაარსებობდესისეთი
საკითხებიც,როგორიცარისგუდვილისგაუფასურება,რომელიცარიქნებაასახული
ინდივიდუალურფინანსურანგარიშგებაში.დაბოლოს,კონსოლიდირებულიფინანსუ-
რიანგარიშგებისანალიზიშეიძლებამოიცავდესშვილობილიკომპანიისშეძენასან
შვილობილიკომპანიისგასხვისებას.

შვილობილიკომპანიისშეძენისშემთხვევასთანდაკავშირებით,მნიშვნელოვანიააღი-
ნიშნოს,რომკომპანიისსხვადასხვაწლისშედეგებიარიქნებაშესადარისი.მიმდინარე
წელსკონსოლიდირებულიიქნებაშვილობილიკომპანიისშედეგები,წინაწელსკი
არა.შვილობილიკომპანიაშეიძლებაგანსხვავებულბაზარზესაქმიანობდეს,განსხვა-
ვებულიმარჟებითადაგადახდისპირობებით,ამიტომამანშეიძლებამნიშვნელოვანი
გავლენაიქონიოსყველაკოეფიციენტზე.

ასევეგასათვალისწინებელიაისიც,თუროდისშეიძინესშვილობილიკომპანიაწლის
განმავლობაში;შეიძლებაშესყიდვაგანხორციელდესწლისშუაპერიოდში.ამშემ-
თხვევაში, ეს ფაქტი გავლენას იქონიებს როგორც კონსოლიდირებულფინანსური
მდგომარეობისანგარიშგებაზე,ისეკონსოლიდირებულმოგებისადაზარალისან-
გარიშგებაზე.მოგებისადაზარალისანგარიშგებისშედეგებიმოიცავსშვილობილი
კომპანიისმოგებას,რომელიცწარმოიქმნაშეძენისშემდეგ.ფინანსურიმდგომარეობის
ანგარიშგებამოიცავსშვილობილიკომპანიისყველააქტივსადავალდებულებას.ეს
იმასნიშნავს,რომკანდიდატებისთვისრთულისურათიშეიქმნებაგასაანალიზებლად



20

იმკოეფიციენტებისგამო,რომლებშიცგამოიყენებაროგორცსაწარმოსსაქმიანო-
ბის შედეგების, ისე მისიფინანსური მდგომარეობის ელემენტები, მაგალითად,თუ
შვილობილი კომპანია შეიძინეს წლის მანძილზე ექვსითვის განმავლობაში, მაშინ
მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში მხოლოდ ექვსი თვის ამონაგები აისახება,
მაგრამმოთხოვნებისანგარიშისმთლიანინაშთიაისახებაფინანსურიმდგომარეობის
ანგარიშგებაში.ესშექმნისცრუშთაბეჭდილებასმოთხოვნებისდაფარვისპერიოდის
შესახებ,თუზემოაღნიშნულციფრსგამოვიყენებთამკოეფიციენტისგამოსათვლელად.

თუშვილობილიკომპანიაშეძენილიქნაწლისბოლოს,ესგავლენასიქონიებსმხო-
ლოდფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებაზე(მაგრამარამოგებისადაზარალის
ანგარიშგებაზე).ასევეშეიძლებაარსებობდესერთჯერადიდანახარჯებისელემენტებიც,
რომლებიცდაკავშირებულიაშვილობილიკომპანიისშეძენასთან.ნაკლებადსავარაუ-
დოა,რომესდანახარჯებიგანმეორდეს,ამიტომკანდიდატებმაუნდაგაითვალისწინონ
ესდაანალიზისმიზნებისთვისკოეფიციენტებიგამოითვალონამციფრებისგამოკლებით.

5.	კონ	სო	ლი	დი	რე	ბუ	ლი	ფი	ნან	სუ	რი	ან	გა	რიშ	გე	ბის	ანა	ლი	ზი	–	შვი	ლო	ბი	ლი	
კომ	პა	ნი	ის	გას	ხ	ვი	სე	ბა
თუშვილობილიკომპანიაგასხვისდაწლისგანმავლობაში,მაშინკონსოლიდირებული
მოგებისადაზარალისანგარიშგებამოიცავსმხოლოდშვილობილიკომპანიისშედე-
გებსგასხვისებისთარიღამდედაარასრულიპერიოდისშედეგებს.კონსოლიდირებული
ფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებაარშეიცავსშვილობილიკომპანიისაქტივებს
დავალდებულებებს,რადგანისგაიყიდა.ამგვარად,ზემოაღნიშნულისაკითხებისმსგავ-
სად,ნებისმიერიკოეფიციენტი,რომელიცაერთიანებსროგორცმოგებისადაზარალის
ანგარიშგების,ისეფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებისინფორმაციას,შეიძლება
არგვიჩვენებდესზუსტისურათსამშეუსაბამობისგამო.გამომცდელიმოელის,რომ
კანდიდატებიშეამჩნევენამასდაისაუბრებენამგვარიშედარებისშეზღუდვებისშესახებ.

ასევეშესაძლებელიაარსებობდესერთჯერადიმუხლებიც,რომლებიცდაკავშირებულია
კომპანიისგასხვისებასთან.ესშეიძლებაიყოსგასხვისებასთანდაკავშირებითწარ-
მოქმნილიმოგებაანზარალი,კომპანიისდახურვისანთანამშრომელთაშემცირების
პოტენციურიდანახარჯებიდაასევეგასხვისებასთანდაკავშირებულიპროფესიული
(მაგალითად,იურიდიული)მომსახურებისსაზღაური.

6.	ფუ	ლა	დი	ნა	კა	დე	ბის	ინ	ფორ	მა	ცი	ის	ანა	ლი	ზი	
კითხვებში,რომელშიცკანდიდატებსფულადინაკადებისანგარიშგებისგაანალიზებას
სთხოვენ,საოპერაციოსაქმიანობიდანმიღებულიფულადისახსრებიპირველიმთავა-
რიციფრია,რომელიცგანხილვასსაჭიროებს.ესციფრიგვიჩვენებს,რარაოდენობის
ფულადისახსრებისმიღებაშეუძლიაკომპანიასთავისიძირითადისაქმიანობიდან,
ერთჯერადიარაგანმეორებადიოპერაციებიდანმიღებულიფულადისახსრებისგაუთ-
ვალისწინებლად,როგორიცაააქტივებისშესყიდვები/გაყიდვებიდაფულისმოზიდვა
ვალის ან საკუთარი კაპიტალის მეშვეობით. ოპერაციებიდან/საოპერაციო საქმია-
ნობიდან მიღებულიფულადი სახსრები,ფაქტობრივად,ოპერაციებიდან მიღებული
მოგებაა,რომელიცგარდაიქმნაფულადსახსრებად.

ამისშემდეგკანდიდატებმაუნდაგანიხილონფულადინაკადებისანგარიშგებისდარ-
ჩენილინაწილიდანსხვატიპისფულადისახსრებისშემოდინებადაგადინება.იფიქ-
რეთ, ეს შემოსული/გასულიფულადი სახსრები  ერთჯერადი მუხლებია (როგორიც
არის,მაგალითადგრძელვადიანიაქტივებისშესყიდვებიანგაყიდვები),თუფულადი
სახსრებისრეგულარულიშემოდინება/გადინება,მაგალითად,გადახდილიპროცენტი
ანგადასახადი.
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კანდიდატებისკომენტარიარუნდაშემოიფარგლოსმხოლოდწლისგანმავლობაში
ფულადისახსრებისადაფულადისახსრებისეკვივალენტებისმთლიანიცვლილებე-
ბით.ამმაჩვენებლისზრდასულაცარნიშნავსიმას,რომკომპანიამკარგადიმუშავა
ამ წელს. შეიძლება წარმოიშვას სიტუაცია,როდესაც კომპანიას გარკვეული პერი-
ოდისგანმავლობაშიგაუჭირდებაფულადი სახსრებისგენერირებადა იძულებული
გახდება,გაყიდოსსაკუთარიშენობებიდაშემდეგიჯარითაიღოსისინისაქმიანობის
გასაგრძელებლად.ესშეიძლებაიმასნიშნავდეს,რომკომპანიისფულადისახსრების
საერთომდგომარეობაგაუმჯობესდებაამპერიოდში,მაგრამარარისნიშანიიმისა,
რომ კომპანია კარგად მუშაობდა. ამან მნიშვნელოვანი პრობლემა უნდა შეუქმნას
კომპანიას,რადგანიგივეღარშეძლებსშენობისგაყიდვას,რათამომავალშიცკვლავ
მოიზიდოსფულადისახსრები.

მა	გა	ლი	თი
თქვენხელთგაქვთამონარიდებიკომპანიაJanssen-ის20X7და20X8წლებისფი-
ნანსურიანგარიშგებებიდან.კომპანიისფინანსურიწელიმთავრდება31დეკემბერს.

20X8 20X7
$000 $000

ამონაგები 35,100 42,300
რეალიზებულისაქონლისთვითღირებულება (24,200) (27,400)
საერთომოგება 10,900 14,900

სულ	მოთხოვნები 2,400 1,500

ასევეცნობილიაშემდეგიშესაფერისიინფორმაცია:

 JanssenCoარისსაკონდიტრონაწარმისმწარმოებელი,რომელიცპროდუქციას
ყიდისსუპერმარკეტებისადამცირემაღაზიებისმეშვეობით.ბოლოწლებშიშეინიშ-
ნებოდაკომპანიისპროდუქტებზემოთხოვნისშემცირებასაკონდიტრონაწარმის
შაქრისდონითგამოწვეულიპრობლემებისგამო.ამისწინააღმდეგსაბრძოლვე-
ლად,20X8წლისივლისში,JanssenCo-მგარდაქმნაზოგიერთიშოკოლადის
ფილა,შეუცვალასახელწოდება,უწოდაორგანულისაკვებიდანამატიდაარსებული
საკონდიტროხაზებისგარდამათიგაყიდვადაიწყოასევესპორტულიდარბაზე-
ბისადასასტუმროებისქსელებშიც;

 მოთხოვნისდაცემასთანშებრძოლებისმიზნითJanssenCo-მსხვაპროდუქტების
გასაყიდიფასიშეამცირა10%-ით.გარდაამისა, JanssenCo-მათავისიპრო-
დუქტებისშეფუთვისსაქმიანობაგადასცამესამემხარეს(აუთსორსინგი),თუმცა
მანამდე JanssenCo საკუთარი საქონლის შეფუთვასთვითონ ახორციელებდა
სპეციალურიდეპარტამენტისმეშვეობით.

მო	გეთხო	ვე	ბათ:
(ა) გამოითვალოთშემდეგიკოეფიციენტებიJanssenCo-ს20X8და20X7წლის31

დეკემბერსდასრულებულიწლებისთვის:

 საერთომოგებისმარჟა;

 მოთხოვნებისდაფარვისპერიოდი.

(ბ) იმსჯელოთJanssenCo-ს20X8წლის31დეკემბერსდასრულებულიწლისსაქ-
მიანობისშედეგებსადაფინანსურმდგომარეობაზე,20X7წლის31დეკემბერს
დასრულებულწელთანშედარებითდათქვენიდასკვნებიწარმოადგინოთ.
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მი	თი	თე	ბე	ბი	პა	სუხ	თან	და	კავ	ში	რე	ბით
ესკითხვაგაცილებითმარტივიაიმკითხვებთანშედარებით,რომელიცთქვენშეგხ-
ვდებათფინანსურიანგარიშგებისმოდულისგამოცდაზე.როგორცწესი,გამოცდაზე,
თქვენუფრომეტიკოეფიციენტისგამოთვლამოგიწევთდა,ცხადია,უფრომეტი
ინფორმაციაცგექნებათსცენარში.

კანდიდატებისუმეტესობაშეძლებს(ა)ნაწილშიმითითებულიკოეფიციენტებისსწო-
რადგამოთვლას,რადგანისინიშედარებითმარტივიგამოსათვლელია.გამოთვლის
შედეგადმივიღებთშემდეგმონაცემებს:

20X8 20X7
საერთო	მოგების	მარჟა 31.1%(10,900/35,100) 35.2%(14,900/42,300)

მოთხოვნების	
დაფარვის	პერიოდი

25დღე(2,400/35,100x365) 13დღე(1,500/42,300x365)

გახსოვდეთ,საგამოცდორვეულშიაუცილებლადუნდაწარმოადგინოთჩატარებული
გამოთვლები,როგორცესნაჩვენებიაზემოთცხრილში.

(ბ)ნაწილისანალიზშიყველაზეგავრცელებულიშეცდომებიიქნებათვითონცხრილში
მოცემულციფრებზეკომენტარებისგაკეთებასცენარისგაუთვალისწინელად.ამციფ-
რებზედაყრდნობით,კანდიდატებისსუსტიკომენტარებიშესაძლოაასეთისახითიყოს
წარმოდგენილი:

 საერთომოგებისმარჟაშემცირდა,რაციმასნიშნავს,რომJanssenCoუფრო
ნაკლებმოგებასიღებსძირითადიპროდუქტიდან;

 JanssenCoშესაძლოაცუდად/არადამაკმაყოფილებლადმართავსდანახარჯებს;

 JanssenCo-მშესაძლოაშეცვალამომწოდებელი;

 JanssenCo-სშეიძლებაჰქონდესუიმედოვალებისრისკი.

ამპასუხებსარაქვსმნიშვნელოვანიქულებისმოსაპოვებლადსაჭიროსაკმარისისიღ-
რმე.კანდიდატებიუბრალოდვერდაისწავლიან/დაიზეპირებენიმას,რასშეიძლება
ნიშნავდესამკოეფიციენტებისშემცირებადაამზოგადმიზეზებსვერგამოიყენებენ
ყველასიტუაციაში,როგორც„რეცეპტს“.რეალურად,არცერთიესპასუხიარითვალის-
წინებსიმას,რაცჩვენვიცითJanssenCo-სშესახებდაამისგამოასეთიპასუხებიცუდ
შეფასებასდაიმსახურებს.როგორცწესი,ბევრიკანდიდატიკომენტარსარწარმოად-
გენსამონაგებისცვლილებისშესახებ,რადგან,კითხვისმოთხოვნისმიხედვით,გამო-
სათვლელიარარისამონაგებისკოეფიციენტი.ამიტომისინიამონაგებსგამოტოვებენ
ანალიზიდან,მიუხედავადიმისა,რომესარისერთ-ერთიმნიშვნელოვანი/ძირითადი
სააღრიცხვოციფრი,რომელიცუნდაგაანალიზდეს.

ბევრადუკეთესიიქნებაპასუხი,რომელშიცგათვალისწინებულიაყველაფერიის,რაც
ვიცითJanssenCo-სბიზნესისშესახებდარასველოდებოდითამციფრებთანდაკავ-
შირებით.ქვემოთ,ფერადგრაფაშიმოცემულიპასუხიგვიჩვენებს,თუროგორუნდა
გააერთიანონკანდიდატებმანარატიულიინფორმაციაგამოთვლილციფრებთან/მაჩ-
ვენებლებთან,რათადაადგინონსააღრიცხვოციფრების/კოეფიციენტებისცვლილების
ძირითადიმიზეზები.
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ამო	ნა	გე	ბი	— შემ	ცირ	და	$7.2	მლნ-ით,	რაც	იმას	ნიშ	ნავს,	რომ	შემ	ცირ	და	
17%-ით.

ამონაგებისდაცემა,სავარაუდოდ,გამოწვეულიიქნებასამომხმარებლომოთხოვ-
ნისშემცირებითსაკონდიტრონაწარმისშაქრისშემცველობითგამოწვეულიშეშ-
ფოთებისგამო.

ჩვენპოტენციურადმოველოდითსაკონდიტრონაწარმისამონაგებისძირეულშემ-
ცირებას,რადგანJanssenCo-მპროდუქტებისფასი10%-ითშეამცირა.თუმცა,
რადგანამონაგები10%-ზეუფრომეტადშემცირდა,ესიმაზემეტყველებს,რომ
გასაყიდიფასებისშემცირებამარგამოიწვიარეალიზებულისაქონლისმოცულობის
იმგვარიზრდა,რისიიმედიცშეიძლებაJanssenCo-სჰქონდა.

ესშეიძლებაიმასაცნიშნავს,რომახალბაზარზეგასვლაწარუმატებელიაღმოჩ-
ნდა,რადგანსპორტულსაკვებდანამატზემოთხოვნაშეიძლებასაერთოდაცარ
არსებობს.

ასევემნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომახალიპროდუქტიმხოლოდ20X8წლის
ივლისშიგამოვიდაბაზარზე,ასე,რომშესაძლოაჯერსაკმარისიარიყოდრო
მნიშვნელოვანიგაყიდვებისმისაღებად.

ამმოსაზრებებშიკარგადარისგამოყენებულისცენარი.კანდიდატიმკითხველსუყვება
„ისტორიას“,რომელიცუშუალოდკითხვიდანგამომდინარეობს.ესპასუხიმნიშვნე-
ლოვნად უკეთესია იმ პასუხთან შედარებით, სადაც მხოლოდ ისაა ნათქვამი,რომ
ამონაგებისკლებაბიზნესისთვისცუდინიშანიადამეტიარაფერი.

სა	ერ	თო	მო	გე	ბის	მარ	ჟა	—	და	ე	ცა	4.1%-ით.

როგორცწესი,საერთომოგებისმარჟისდაცემაცუდინიშანია,მაგრამამგვარი
შედეგიმაინცგასაოცარია,რადგანJanssenCo-მფასი10%-ითშეამცირადაამი-
ტომსაერთომოგებისმარჟისშემცირება4%-ზემეტადუფროიყომოსალოდნელი.

გვეუბნებიან,რომJanssenCo-მგანახორციელათავისიშეფუთვისგანყოფილე-
ბის აუთსორსინგი. ამ ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოსრეალიზებული საქონლის
თვითღირებულებისშემცირება,რაცJanssenCo-სფასისშემცირებითგამოწვეული
დანაკარგისგარკვეულინაწილისკომპენსირებისსაშუალებასმისცემს.

გამოშვებულახალპროდუქტებსშეიძლებაუფრომაღალისაერთომოგებისმარჟა
ჰქონდეს,ვიდრედანარჩენსაკონდიტრონაწარმს,რადგანისინიგანკუთვნილია
განსხვავებულიდაუფროსპეციალიზებულიბაზრისთვის.

კანდიდატები,რომლებიცწარმოადგენენზემოაღნიშნულკომენტარებს,გაცილებით
მეტქულასმიიღებენ,ვიდრეისინი,ვინცზოგადკომენტარებსაკეთებენდანახარჯების
მართვისშესახებ.ესკომენტარებიეფუძნებასცენარსდამოიცავსგონივრულმოსაზ-
რებებსიმისთაობაზე,რაშეიძლებაყოფილიყომოსალოდნელი.ესარისსწორედის,
რასაცგამომცდელიეძებს_ვიდრეუბრალოდგანაცხადოთ,რომმარჟისშემცირება
რაღაცუარყოფითია.
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მოთხოვ	ნე	ბის	და	ფარ	ვის	პე	რი	ო	დი	—	გა	ი	ზარ	და	12	დღით.

ადრეJanssenCoსაქონლისუდიდესინაწილისრეალიზაციასსაცალომაღაზიების
საშუალებითახორციელებდა,რაციმასნიშნავს,რომგაყიდვებისუმეტესინაწილი
ნაღდიანგარიშსწორებითხდებოდადამათთვისსაკრედიტოპირობებითითქმის
არიარსებებდა.

სავაჭრო მოთხოვნების ზრდა, სავარაუდოდ, განპირობებულია სპორტულდარ-
ბაზებსადასასტუმროებთანგაფორმებულიახალიხელშეკრულებებით,რადგან
მათ,სავარაუდოდ,JanssenCo-თანშეთანხმებულიექნებათსაქონლისკრედიტით
რეალიზაციისთვისსაკრედიტოპირობები.

JanssenCo-სგაყიდვებისდიდინაწილი,სავარაუდოდ,ისევსაცალოგაყიდვებით
იქნებაწარმოდგენილი,რაცJanssenCo-სფულადნაკადებსგარკვეულწილადდა-
ეხმარება/გააუმჯობესებსახალისაკრედიტოპირობებისშემოღებისშემთხვევაშიცკი.

ესისეთიკომენტარებია,რომლებიცქულებსდაიმსახურებს.კომენტარებს,რომლებიც
ეხებამოთხოვნებისდაფარვის„იდეალურ“პერიოდსანუ30დღეს,სავარაუდოდ,არანა-
ირიქულაარმიეკუთვნება.ესარისუბრალოდსახელმძღვანელოდანნასწავლისაკითხი
დაარაის,რასაცგამომცდელიეძებსამდონისგამოცდაზეკანდიდატებისპასუხებში.

ძი	რი	თა	დი	სა	აღ	რიცხ	ვო	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტე	ბი	ს	მოკ	ლე	მი	მო	ხილ	ვა
ვინაიდან სტატიაში (ზემოთ)ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის საილუსტრაციოდ
საკმაოდ მარტივი მაგალითი განვიხილეთ, გადავწყვიტეთ, მოკლე ინფორმაცია
მოგაწოდოთიმძირითადისააღრიცხვოკოეფიციენტებისმნიშვნელობისადამათი
ცვლილებისგამომწვევიპოტენციურიმიზეზებისშესახებ,რომლებიცგამოგადგებათ
ფინანსურიანგარიშგებისმოდულისსაგამოცდოსცენარებშიაღწერილიკონკრეტული
შემთხვევებისგასაანალიზებლად(დაასევესააღრიცხვოკოეფიციენტებთანდაკავში-
რებულმრავალვარიანტულკითხვებზესწორიპასუხებისგასაცემად).

შენიშვნა: ამ კოეფიციენტების გამოსათვლელიფორმულები სახელმძღვანელოში
გაქთმოცემულიდააუცილებლადუნდაისწავლოთისინი,თუგსურთფინანსურიან-
გარიშგებისმოდულისგამოცდისჩაბარება

მო	გე	ბი	ა	ნო	ბის	(რენტაბელობის)	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტე	ბი
კომპანიის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზომია მისი მოგებიანობა
(რენტაბელობა). თუმცა, მოგებისადა ზარალის ანგარიშგებაში ნაჩვენები საერთო
მოგებისადაწმინდამოგებისაბსოლუტურიციფრები,ცალკეაღებული,თავისთავად,
როგორცუკვეაღვნიშნეთ,ძალიანმცირესარგებლობისმომტანია_თქვენუნდაშეძ-
ლოთამციფრებისცვლილებისმიზეზებისდადგენა(ცხადია,კონკრეტულსიტუაციაში,
რომელიცაღწერილიასაგამოცდოსცენარში).როდესაცმოგებისციფრებიკომპანიის
კომერციულისაქმიანობისმეორეშედეგთან,კერძოდ,რეალიზაციასთანმიმართებით
პროცენტებშიგამოისახება,ასეთიინფორმაციაუფროსასარგებლოა.ამპროცენტული
(ხვედრითი)მაჩვენებლებისშედარებაუკვეშესაძლებელიაწინაწლებისმონაცემებთან,
ანიმავედარგისსხვაანალოგიურიკომპანიებისშესადარისპროცენტულმონაცემებთან.

სა ერ თო მო გე ბის მარ ჟის ანუ ხვედ რი თი სა ერ თო მო გე ბის კო ე ფი ცი ენ ტ ში მომხ-
დარიცვლილებებიშეიძლებაგამოწვეულიიყოსსხვადასხვაფაქტორით.მაგალითად,
ამკოეფიციენტისშემცირებაშეიძლებაიმაზემეტყველებდეს,რომბაზარზემძაფრი
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კონკურენცია მიმდინარეობსდა, მაშასადამე,დაბალია სარეალიზაციოფასებიდა
დაბალიასაერთომოგებისდონე,ანდაშეიძლებაიზრდებოდესშესყიდვებისფასი.
პირიქით,ხვედრითისაერთომოგებისზრდაშეიძლებაიმისმაჩვენებელიიყოს,რომ
კომპანიასბაზარზეისეთიმდგომარეობაუკავია,რომბაზარს„ექსპლუატაციას“უწევს
დათავისპროდუქციაზემაღალფასებსაწესებს,ანაქვსშედარებითიაფიშესყიდვების
წყაროებისგამოყენებისშესაძლებლობა.

საერთოდაწმინდახვედრითმოგებას(მარჟას)შორისურთიერთკავშირიგვიჩვენებს,
რამდენადეფექტიანადმართავსკომპანიათავისიბიზნესისდანახარჯებს.თუწმინდა
მოგებისმარჟაეცემადინამიკაში,ხოლოსაერთომოგებისმარჟაიმავედონეზერჩება,
ესშეიძლებაიმაზემეტყველებდეს,რომხარჯებზეარხორციელდებაშიდაკონტროლი
ანარასათანადოდხორციელდება.

გა	მო	ყე	ნე	ბუ	ლი	კა	პი	ტა	ლის	უკუ	გე	ბის	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტი	(ROCE)	
ესკოეფიციენტიკომპანიისმოგებიანობისდონისამსახველიმეორემნიშვნელოვანი
კოეფიციენტია.ამკოეფიციენტითიზომება,რამდენადეფექტიანადდამწარმოებლუ-
რადიყენებსკომპანიისხელმძღვანელობამისხელთარსებულრესურსებს,იმისმიუ-
ხედავად,რაგზითიყოდაფინანსებულიაღნიშნულირესურსები.ამკოეფიციენტების
გამოსათვლელისხვადასხვაფორმულაგამოიყენება,მათშორის,ყველაზეხშირად
გამოიყენება საოპერაციო მოგების (რომელიც განსაზღვრულია, როგორც მოგება
დაბეგვრამდედაპროცენტისგადახდამდე)შეფარდებადაბანდებულიკაპიტალისსა-
ბოლოოღირებულებასთან(თუმცა,საშუალო-წლიურიმაჩვენებლისგამოყენებაუფრო
სწორია).ესკოეფიციენტისასარგებლოა,როდესაცერთმანეთსვუდარებთორიანმეტი
კომპანიისშედეგებს,ანროდესაცვიხილავთკომპანიისრამდენიმეწლისშედეგებს.

ლიკ	ვი	დო	ბის	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტე	ბი
ლიკვიდობაეხებაფულადისახსრებისიმოდენობას,რომლისგენერირებასწრაფად
შეუძლიაკომპანიასდავალიანებისდასაფარად.ლიკვიდობისრაციონალურდონეს
სასიცოცხლომნიშვნელობააქვსკომპანიისთვის,ვინაიდანხშირადკომპანიებისკრახის
ერთ-ერთიძირითადიმიზეზისწორედფულადისახსრებისარადამაკმაყოფილებელი
კონტროლი არის ხოლმე. მოკლევადიანილიკვიდობის (ანუ საბრუნავი კაპიტალი
ლიკვიდობის)კოეფიციენტისმეშვეობითერთმანეთსუდარდებაკომპანიისლიკვიდური
აქტივები(ე.ი.ფულადისახსრებიდაისეთიაქტივები,რომლებიცსწრაფადგარდაიქ-
მნებაფულად)დამოკლევადიანივალდებულებები.რაცუფრომაღალიააღნიშნული
კოეფიციენტი,მითუფროლიკვიდურიაკომპანია.ვინაიდანლიკვიდობასკომპანიის-
თვისსასიცოცხლომნიშვნელობააქვს,ამიტომ,საზოგადოდ,უკეთესია,უფრომაღალი
იყოს მოკლევადიანილიკვიდობის კოეფიციენტი, ვიდრედაბალი. თუმცა, ძალიან
მაღალი კოეფიციენტი შეიძლება იმაზე მიგვანიშნებდეს, რომ კომპანიის სახსრები
უმოქმედოდ„გაყინულია“ფულადსახსრებში,ანსხვალიკვიდურაქტივებშიდავერ
იძლევასათანდომაღალუკუგებას,შესაძლებლობისფარგლებში.

კომპანიებისლიკვიდობისშემოწმებისშედარებითუფრომკაცრისაშუალებაასწრაფი
ლიკვიდობისკოეფიციენტისგაანალიზება,რომელიცმიმდინარეაქტივებიდანგამო-
რიცხავსმარაგს.ამგვარიმიდგომაშეიძლებაგამართლებულიიყოს,რადგანბევრ
კომპანიასარშეუძლიათავისიმარაგისადვილადდასწრაფადფულადგარდაქმნა.
როდესაცკომპანიადაფინანსების(ფულადისახსრების)უკმარისობასგანიცდის,ის
შეიძლებაიძულებულიგახდესფასდაკლებითგაყიდოსთავისისასაქონლო-მატერი-
ალურიფასეულობები(მარაგი).
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გახსოვდეთ:სიფრთხილისგამოჩენაასაჭიროყოველთვის,როდესაცკონკრეტული
დასკვნებიგამოგაქვთკომპანიისლიკვიდობისშესახებ,ვინაიდანლიკვიდობისზემოაღ-
ნიშნულიორივეკოეფიციენტისგამოსათვლელად(როგორცმოკლევადიანილიკვიდო-
ბის,ასევესწრაფილიკვიდობის)გამოიყენებაფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგების
ციფრები.ფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებამხოლოდ„მომენტალურ“სურათს
გვიჩვენებსკომპანიისფინანსურიმდგომარეობისშესახებამათუიმსაანგარიშგებო
თარიღისთვის.შესაძლებელია,რომფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებისმონაცე-
მებიარიყოსკომპანიისმთელიწლისლიკვიდობისმდგომარეობისრეპრეზენტაციული.
ესშეიძლებაგამოწვეულიიყოსგანსაკუთრებული,არაგანმეორებადიფაქტორებით,
ანუბრალოდიმით,რომკომპანიისბიზნესისეზონურიხასიათისაა,ხოლოფინანსუ-
რიმდგომარეობისანგარიშგებისმონაცემებიკიფულადისახსრებისმდგომარეობას
გვიჩვენებსციკლისერთიკონკრეტულიმომენტისთვის.

ეფექ	ტი	ა	ნო	ბის	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტე	ბი	(ანუ	აქ	ტი	ვე	ბის	გა	მო	ყე	ნე	ბის	 
ეფექ	ტი	ა	ნო	ბის	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტე	ბი)	

მრავალიკომპანიათავისმომხმარებლებსსაქონლისკრედიტითგაყიდვასსთავა-
ზობს,რეალიზაციის მოცულობისგაზრდის მიზნით. ამასთან, მომხმარებლებისთვის
სავაჭროკრედიტისმიცემაკომპანიისთვისხელსაყრელიღირებულებისმოპოვების
შესაძლებლობასქმნის,რადგანფულადისახსრებითავსიყრისფინანსურმოთხოვნებ-
ში/დებიტორულდავალიანებაში.თუმცა,მეორემხრივ,საქონლისკრედიტითრეალი-
ზაციისშედეგადწარმოიშობარისკიიმისა,რომდებიტორებიფულსარგადაიხდიან.
ამგვარად, კომპანიები, როგორც წესი, ცდილობენ დებიტორული დავალიანების
ამოღებასრაცშეიძლებასწრაფად.დებიტორულიდავალიანებისდაფარვისპერიოდი
(გამოსახულიდღეებშიანთვეებში)გვიჩვენებს,რამდენადწარმატებითხორციელდება
კომპანიისდებიტორულიდავალიანებისთანხებისამოღება.

კრედიტორულიდავალიანების დაფარვის პერიოდის მეშვეობით ერთმანეთს უკავ-
შირდებაკრედიტორულიდავალიანებისღირებულებადაიმსაქონლისადამომსა-
ხურების მოცულობა,რომლებსაც კომპანია კრედიტით ყიდულობს. საყოველთაოდ
მიღებულიმოსაზრებაა,რომკრედიტორულიდავალიანებაკომპანიისთვისუპროცენტო
დაფინანსებისწყაროსწარმოადგენსდაკომპანიისთვისუმჯობესია,რაცმეტიხნით
გადავადდებაკრედიტორულიდავალიანებისგადახდა,შესაძლებლობისფარგლებში.
თუმცა,ამმოსაზრებაშიიგნორირებულიაიმფასდათმობებისღირებულება,რომელიც
მომწოდებელმაშეიძლებაშესთავაზოსკომპანიას.გარდაამისა,კრედიტორულიდა-
ვალიანებისგადახდისზედმეტმაგაჭიანურებამაცშეიძლებაგამოიწვიოსიმსაერთო
ხასიათის სავაჭრო პირობების გაუარესება,რომლებიც შეიძლება მომწოდებლებმა
შესთავაზონკომპანიას.

კომპანიამმიზანმიმართულადდაგონივრულადუნდადაგეგმოსდამართოსთავისი
მარაგისდონეები. იდეალურშემთხვევაში, ამითთავიდან აიცილებს ძალიანდიდი
კაპიტალისთავმოყრასმარაგში,თუმცა,მეორემხრივ,მარაგისდონეებიყოველთვის
საკმარისიუნდაიყოსმომხმარებლებისმოთხოვნისდასაკმაყოფილებლად.მარაგის
ბრუნვისპერიოდიგვიჩვენებსიმდღეებისსაშუალორაოდენობას,რომლისგანმავლო-
ბაშიცმარაგიკომპანიაშიიმყოფება.მარაგისბრუნვისპერიოდისშეცვლაშეიძლება
საუკეთესოინდიკატორიიყოსიმისა,რამდენადკარგადმუშაობსკომპანია.მარაგის
ბრუნვისპერიოდისგახანგრძლივებაკიშეიძლებაიმაზემეტყველებდეს,რომვაჭრობა
უარესდება,ანმარაგისდონეებიზედმეტადარისგაზრდილი.
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ინ	ვეს	ტი	ცი	ე	ბის	ეფექ	ტი	ა	ნო	ბის	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტე	ბი

ერთ	აქ	ცი	ა	ზე	შე	მო	სავ	ლის	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტი	გვიჩვენებსსააღრიცხვო/საანგარიშგებო
პერიოდისგანმავლობაშიმიღებული(დააქციონერთათვისხელმისაწვდომი)შემო-
სავლისფარდობასგამოშვებულიაქციებისრაოდენობასთან.ჩვეულებრივიაქციების
მფლობელთათვისხელმისაწვდომითანხაიქნებადაბეგვრისშემდგომიწმინდამოგება
(გამოკლებულიპრივილეგირებულიაქციები,თუასეთიარსებობს).

ინვესტიციებისბევრიანალიტიკოსიერთაქციაზეშემოსავალსკომპანიისსაქმიანობის
შედეგების ძირითად მაჩვენებლად მიიჩნევს. ერთ აქციაზე შემოსავლის ტენდენცია
გამოიყენებაკომპანიისაქციებისსაინვესტიციოშემოსავლისშესაფასებლად.თუმცა,
ასევეგასათვალისწინებელიაიმკომპანიებისგავლენა,რომელთაგაუნაწილებელი
მოგებაც იზრდება. კომპანიების უმეტესობა  გარკვეული პროპორციით ინარჩუნებს
გაუნაწილებელთანხებსდა,შესაბამისად,მათთვისერთაქციაზეშემოსავალიმაშინაც
კიგაიზრდება,როდესაცკომპანიისმოგებიანობისდონეარუმჯობესდება.

დი	ვი	დენ	დე	ბის	და	ფარ	ვის	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტ	ში	აქცენტიგადატანილიადივიდენდების
მიმდინარეგანაკვეთებისშენარჩუნებაზედა,მაშასადამე,ამკოეფიციენტითიზომება
იმისალბათობა,რომესდივიდენდებიშენარჩუნებულიიქნებამომავალშიც.ესმი-
იღწევამიმდინარეგანაკვეთებითგამოსახულიდივიდენდებისპროპორციისგაზომვით
მოგებისმიმართ,რომლისსაფუძველზეცხდებადივიდენდებისგამოცხადება,გაუნა-
წილებელიმოგებისგამოუკლებლად.რაცუფრომაღალიააღნიშნულიკოეფიციენტი,
მითუფრომეტადშეიძლებამოგებისშემცირებაისე,რომამანგავლენაარიქონიოს
დივიდენდებზე.

დი	ვი	დენ	დუ	რი	შე	მო	სავ	ლი	ა	ნო	ბის	კო	ე	ფი	ცინ	ტის	მეშვეობითერთმანეთსედრე-
ბაერთაქციაზეგაცემულიდივიდენდიდააქციისსაბაზროფასიდაესკოეფიციენტი
წარმოადგენსკომპანიისაქციებშიგანხორციელებულიინვესტიციებისუკუგებისპირ-
დაპირსაზომს.ინვესტორებიამკოეფიციენტსგამოიყენებენსხვადასხვასაინვესტიციო
შესაძლებლობებისშესადარისიღირსებების(სარგებლიანობის)შესაფასებლად.

აქ	ცი	ის	სა	ბაზ	რო	ფა	სი	სა	და	ერთ	აქ	ცი	ა	ზე	შე	მო	სავ	ლის	ფარ	დო	ბის	კო	ე	ფი-
ცი	ენ	ტის	მეშვეობითერთმანეთსედრებააქციებისფლობიდანმიღებულისარგებელი
დაამაქციისშესყიდვისფასი.იგინათლადგვიჩვენებს,რაღირებულებასანიჭებს
ფასიანიქაღალდებისბაზარიერთაქციაზეშემოსავლისმაჩვენებელსდარამდენის
გადასახდელადარისმზადბაზარიამაქციისსაყიდლად.სხვასიტყვებით,იგიწარ-
მოადგენსაქციისსამომავლოფასისშესახებბაზრისკონსენსუსს,რადგანასახავს,
ერთისმხრივ,რაშეფასებასაძლევსბაზარიაქციისფასს,მეორემხრივ,ამასთანდა-
კავშირებულრისკსაც.რაცუფრომაღალიააღნიშნულიკოეფიციენტი,ესიმასნიშნავს,
რომაქციაზეშემოსავლისმითუფროსწრაფზრდასმოელისსამომავლოდბაზარი.
შესაბამისად,რაცუფროდაბალიააქციისსაბაზროფასისადაშემოსავლისფარდობის
კოეფიციენტისმნიშვნელობა,მითუფრომცირესამომავლოზრდაამოსალოდნელი
ბაზარზეერთაქციაზეშემოსავლის.

ფი	ნან	სუ	რი	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტე	ბი
არსებულდაპოტენციურინვესტორებსდააინტერესებსკომპანიისფინანსურიშეთან-
ხმებები.გარეშეწყაროებიდანკომპანიისდაფინანსებისხარისხსლევერიჯსუწოდე-
ბენ.ლევერიჯისდონეკომპანიისრისკისშეფასებისმნიშვნელოვანიგანმსაზღვრელი
ფაქტორია.კომპანიას,რომელსაცნასესხებინსახსრებიაქვს,ცხადია,მათიგადახდის
(პროცენტისადაძირითანხის)ვალდებულებებიეკისრება.ესშეიძლებაკომპანიისთვის
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ფინანსურიტვირთიიყოსდა,შესაბამისად,შესაძლოამისიგადახდისუნარიანობისრის-
კიიზრდებოდეს.კომპანიებისუმეტესობასგარკვეულიდონისლევერიჯიახასიათებს.
ლევერიჯისკოეფიციენტითიზომებაკომპანიისგრძელვადიანნასესხებსახსრებთან
დაკავშირებულივალდებულებებისხვედრითიწილიკომპანიისგრძელვადიანკაპი-
ტალთანმიმართებით.ლევერიჯისდონეზეგავლენასახდენსმრავალისხვადასხვა
ფაქტორი,მაგალითად,კომპანიისმესაკუთრეებისადამენეჯერებისპოზიციარისკთან
მიმართებით,საკუთარიკაპიტალისსახსრებისხელმისაწვდომობადაიმდარგისტიპი,
რომელშიცკომპანიაეწევასაქმიანობას.

პრო	ცენ	ტის	და	ფარ	ვის	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტით	იზომებამოგებისიმნაწილისსიდიდე,
რომელიცხელმისაწვდომიაკომპანიისთვისგადასახდელიპროცენტებისდასაფარად.
რაცუფროდაბალიაპროცენტისდაფარვისდონე,მითუფროდიდიარისკიიმისა,რომ
კრედიტორებივერმიიღებენკომპანიისგანგადასახდელპროცენტს.თუკომპანიავერ
იხდისპროცენტებსადაძირთანხას,ამანშეიძლებასერიოზულიპრობლემებიშეუქ-
მნასმას.სასესხოხელშეკრულებისდარღვევისშემთხვევაში,კომპანიამშეიძლება
დაკარგოსისაქტივები,რომლითაცსესხიიყოუზრუნველყოფილიდაგაყიდოსისინი
ვადაგადაცილებულიდავალიანებისდასაფარად.მაშინაცკი,როდესაცკრედიტორს
გაცემულისესხიდაცულიარააქვსკომპანიისაქტივებით,მასმაინცშეუძლია,უჩივლოს
კომპანიას,სასამართლოსძალითმოახდინოსკომპანიისაქტივებისლიკვიდაციადა
ამოიღოსთავისიდავალიანება.

რა	უნ	და	ვი		ცო	დეთ	ზო	გა	დად	კო	ე	ფი	ცი	ენ	ტე	ბის	ანა	ლი	ზის	შე	სა	ხებ

სააღრიცხვო კოეფიციენტები მნიშვნელოვანია იარაღია, რომელსაც ბუღალტრები,
ანალიტიკოსებიდასხვებიიყენებენფინანსურიანგარიშგებისინფორმაციისინტერპ-
რეტაციისთვის/ანალიზისთვის.კანდიდატებსკარგადუნდაესმოდეთკოეფიციენტების,
როგორცანალიზისინსტრუმენტისმნიშვნელობაცდაასევეამინსტრუმენტისგამოყე-
ნებისშეზღუდვებიც.ამიტომსიფრთხილეუნდაგამოიჩინონყოველთვის,მათშორის
გამოცდაზეც,როდესაცდასკვნებიგამოაქვთკოეფიციენტებისმეშვეობითჩატარებული
ანალიზიდან.

როდესაცფინანსურიანგარიშგებისანალიზსატარებთსააღრიცხვოკოეფიციენტების
მეშვეობით,ყოველთვისუნდაგახსოვდეთ:

 კოეფიციენტებისანალიზშიგადამწყვეტიმნიშვნელობააქვსშესადარისიინფორ-
მაციისგამოყენებას,სხვაშემთხვევაშიანალიზისჩატარებასაზრიარააქვსდა
ანალიზისშედეგებირეალურიდასკვნებისგამოტანისშესაძლებლობასარმოგ-
ცემთ.თუარგაქვთდარგისსაშუალომაჩვენებლები,ანკომპანიისწინაწლების
საქმიანობისმონაცემები,ანალიზისარეალიმნიშვნელოვნადშეზღუდულიიქნება;

 როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სააღრიცხვო კოეფიციენტები,რომლის მეშვეობითაც
ანალიზიტარდება,მოგებისადაზარალისანგარიშგებისადაფინანსურიმდგომარე-
ობისანგარიშგებისმონაცემებსეყრდნობა.ორივეესანგარიშგებაკიექვემდებარება
პირვანდელიღირებულებითაღრიცხვითგანპირობებულშეზღუდვებს.ამიტომგასათ-
ვალისწინებელიაისფაქტი,რომინფლაციამ,აქტივებისშეფასებისგანსხვავებულმა
საფუძვლებმაანკერძოფასებისცვლილებებმაშეიძლებადაამახინჯოსსხვადასხვა
კომპანიისდაასევეკომპანიისსხვადასხვაპერიოდისმაჩვენებლებისშედარებითი
ანალიზისშედეგები(თუმცა,საგამოცდოკითხვებში,შეიძლებამითითებულიიყოს,
რომანალიზშიუნდაუგულებელყოთინფლაციისგავლენა);
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 კოეფიციენტებისანალიზიგვეხმარებაკომპანიისსაქმიანობისსაერთოსურათის
შექმნაში.ამსურათისსიმკვეთრედამოკიდებულიაიმფინანსურიინფორმაციის
ხარისხზე,რომელსაცეყრდნობაკოეფიციენტები.თუბუღალტრულიანგარიშები
არადამაკმაყოფილებლადარისშედგენილი(მაგ.,ცვეთისარასწორიშეფასებები,
საეჭვოდაუიმედოვალებისარაადეკვატურიშეფასებებიდაა.შ.),მაშინამმო-
ნაცემებზედაყრდნობითგამოთვლილისააღრიცხვოკოეფიციენტებისმიხედვით
გამოტანილიდასკვნებიუსარგებლოიქნება;

 კომპანიის წარსული პერიოდების მაჩვენებლები ყოველთვის არ გამოდგება
კომპანიისპერსპექტივისშესაფასებლად.სინამდვილეში,სანამანგარიშგებაგა-
მოქვეყნდებადაესინფორმაციახელმისაწვდომიგახდებაანალიტიკოსებისთვის,
რომ მათ კოეფიციენტები გამოითვალონდა ანალიზი ჩაატარონ, შეიძლება ეს
ინფორმაციაუკვემოძველებულიიყოს.

დას	კ	ვ	ნის	სა	ხით
ანალიზისკითხვა,სავარაუდოდ,ისეთიკითხვაა,რომლისმიხედვითშესაძლებელია
კანდიდატების ცოდნის დიფერენცირება. უკან გადადგმული ნაბიჯით, გონივრული
შენიშვნებითადასცენარზედაყრდნობითგამოთქმულიმოსაზრებებითკანდიდატები
ხელმისაწვდომიქულებისდიაპაზონისზედაზღვარსუახლოვდებიან.

მაშასე:კომენტარსნუგააკეთებთმხოლოდციფრებისცვლილებებზე,თუარახს-
ნით„რატომმოხდაასე“;ბრმადნუ„მიეჯაჭვებით“„სახელმძღვანელოს“პასუხებს,
არწარმოადგინოთისეთიპასუხები,რომლებიცდაფუძნებულიარარისკონკრეტულ
საგამოცდოსცენარზედადარწმუნდით,რომგამომცდელსუყვებითამბავს/ისტორიას
კომპანიისსაქმიანობისშესახებ!

მნიშ	ვ	ნე	ლო	ვა	ნი	შე	ნიშ	ვ	ნა:ფინანსურიანგარიშგებისანალიზისუნარებიაუცილებ-
ლადდაგჭირდებათაუდიტისადამარწმუნებელიმომსახურებისორივედონისგამოც-
დაზეც.ასე,რომთქვენკარგადუნდააითვისოთესუნარებიდაანალიზისინსტრუმენტი.

სტა ტია მო ამ ზა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის  
სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა
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კოდექსისშესწორებები,რომლებიც
მიზნადისახავსპროფესიონალი

ბუღალტრებისმოსალოდნელიროლისა
დააზროვნებისსტილისწინწამოწევას
მო	დუ	ლი	„აუდიტი	და	მარწმუნებელი	მომსახურება“

(უმაღლესი	დონე)

ასს200-ში_„დამოუკიდებელი აუდი ტო რის სა ერ თო მიზ ნე ბი და აუდი ტის ჩა
ტა რე ბა აუდი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად“_პროფესიული
სკეპტიციზმიგანმარტებულიაშემდეგნაირად:„გარკვეულიმიდგომა/პოზიციასამუშაოს
შესრულებისმიმართ,რომელიცგულისხმობსკრიტიკულაზროვნებასადასიფრთხი-
ლისგამოჩენასისეთპირობებთანმიმართებით,რომლებიცშეიძლებამიანიშნებდეს
თაღლითობითანშეცდომითგამოწვეულშესაძლოუზუსტობაზე,ასევეაუდიტისმტკი-
ცებულებებისკრიტიკულშეფასებას“.

უკანასკნელწლებშიპროფესიონალურიბუღალტრულიაღრიცხვისსტანდარტებისდამდ-
გენსაბჭოებსარაერთხელმიმართესთხოვნით,რომგადაეხედათ„პროფესიულსკეპტი-
ციზმთან“დაკავშირებულიარსებულისახელმძღვანელომითითებებისთვისდაშესაბამისი
შესწორებებიშეეტანათ,რომლებიცხელსშეუწყობდაპროფესიულისკეპტიციზმისცნების
განმტკიცებასდაყველაპროფესიონალბუღალტერსდაავალდებულებდაპროფესიული
სკეპტიციზმითმოქმედებასდაარამარტოიმპრაქტიკოსებს,რომლებიცატარებენაუდიტსა
დასხვასახისმარწმუნებელმომსახურებას.

შედეგად, აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარ-
ტების საბჭომ გამოაქვეყნა განსახილველი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა
პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის საერთაშორისო კოდექსში (კოდექსი) შეს-
წორებებისშეტანას.პროექტითგათვალისწინებულიწინადადებებიმიზნადისახავდა
„პროფესიონალიბუღალტრებისმოსალოდნელიროლისადააზროვნებისსტილის
წინწამოწევას“(ამპროექტითგათვალისწინებულიშესწორებებიაისახაპროფესიო-
ნალიბუღალტრებისსაერთაშორისოეთიკისკოდექსის2020წლისგამოცემაშიდა
ძალაშიშევიდა2021წლის31დეკემბრიდან).კერძოდ,პროექტიმოიცავდაშემდეგ
წინადადებებსადაცვლილებებს:

 უფროგამოიკვეთასაზოგადოებაშიპროფესიონალიბუღალტრებისფართორო-
ლიდაურთიერთკავშირიკოდექსისმოთხოვნებისდაცვასადაპროფესიონალი
ბუღალტრისპასუხისმგებლობასშორის_იმოქმედოსსაზოგადოებრივიინტერე-
სებისსასარგებლოდ;

 ობიექტურობისადაპროფესიულიქცევისძირითადიპრინციპებისგანმარტებების
ცვლილებებს;

 პატიოსნებისძირითადიპრინციპისგამოყენებასთანდაკავშირებითახალიმასალის
დამატებას,რომელიცმოიცავდა„ჯეროვნადმოქმედების“განმარტებას;

 კოდექსისგაძლიერებასპროფესიონალიბუღალტრებისთვისახალიმოთხოვნების
შემოღებითიმასთანდაკავშირებით,რომკონცეპტუალურიმიდგომისგამოყენე-
ბისას პროფესიონალმა ბუღალტრებმა უნდა იმოქმედონ მაძიებელი გონებით,
მიმართონპროფესიულგანსჯასდაგამოიყენონკოდექსშიაღწერილიგონიერი
დაინფორმირებულიმესამემხარისტესტი;
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 განსაკუთრებულიყურადღებაგამახვილდაპროფესიულისამუშაოსშესრულების
დროსმიკერძოებისშედეგადშექმნილისაფრთხისგაცნობიერებისადაპოზიტიური
შიდაორგანიზაციულიკულტურისმქონეპროფესიულიფირმებისმნიშვნელობაზე.

ამსტატიისმიზანია,განვიხილოთდაშევაჯამოთკოდექსისშესწორებებისზემოაღ-
ნიშნული განსახილველი პროექტის ძირითადი წინადადებები და ის ცვლილებები,
რომლებიცშევიდაპროფესიონალიბუღალტრებისეთიკისსაერთაშორისოკოდექსში
პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბის მო სა ლოდ ნე ლი რო ლი სა და აზ როვ ნე ბის სტი-
ლის წინ წა მო წე ვის მიზ ნით. 

რო	ლი	და	პა	სუ	ხის	მ	გებ	ლო	ბა
შემოთავაზებულ ცვლილებებში განმარტებული იყო, რომ კოდექსის მოთხოვნების
დაცვა ბუღალტრებსსაშუალებას აძლევს, შეასრულონთავიანთიპასუხისმგებლობა
_ იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ.თუმცა, ბუღალტერთა
ეთიკისსაერთაშორისოსტანდარტებისსაბჭოს(ბესსს)მიერმომზადებულახსნა-გან-
მარტებითმემორანდუმშიხაზგასმულია,რომკოდექსისმოთხოვნებისდაცვათავის-
თავადარნიშნავსიმას,რომპროფესიონალიბუღალტრებიყოველთვისშეძლებენამ
პასუხისმგებლობისსრულყოფილადშესრულებას.შესწორებებისპროექტშიყურადღება
გამახვილებულიაასევეიმფაქტზე,რომპროფესიონალიბუღალტრებიფართოსპექ-
ტრისფუნქციებსასრულებენპრაქტიკაშიდამათკარგადიციან,რომორგანიზაციები
პროფესიონალბუღალტრებსამსაქმიანობისთვისიმიტომიწვევენ,რომისინიაცნობი-
ერებენიმუნარებისადაღირებულებებისმნიშვნელობას,რომელსაცპროფესიონალი
ბუღალტრებიიყენებენთავიანთსაქმიანობაში.

ობი	ექ	ტუ	რო	ბა	და	პრო	ფე	სი	უ	ლი	ქცე	ვა
შემოთავაზებულიცვლილებები მოიცავდაობიექტურობისადა პროფესიულიქცევის
ძირითადიპრინციპებისაღწერილობისგაუმჯობესებას.შესწორებებისგანსახილველი
პროექტიგვთავაზობდა„ობიექტურობის“განმარტებისშესწორებას,რათაესპრინ-
ციპი გამოსახული ყოფილიყო პოზიტიურიდა არა უარყოფითი ტერმინებით. პრო-
ექტის მიხედვითობიექტურობის ახალი განმარტება უფრო პოზიტიური ტერმინებით
იყო ჩამოყალიბებული, იმთვალსაზრისით,რომ „არდაუშვას კომპრომისი“ აღარ
გამოიყენებოდაპროფესიულანსაქმესთანდაკავშირებულგანსჯასთანმიმართებით,
პირდაპირკეთდებოდააქცენტიპროფესიულიდასაქმესთანდაკავშირებულიგანსჯის
რეალურგანხორციელებაზე,მაგრამისე,რომგანსჯაკომპრომეტირებულიარყოფი-
ლიყოისეთიფაქტორებით,როგორიცაამიკერძოება,ინტერესთაკონფლიქტიანსხვა
პირების,ორგანიზაციების,ტექნოლოგიებისათუსხვაფაქტორებისმიზანშეუწონელი
გავლენა,ანდასხვაპირებზე,ორგანიზაციებზე,ტექნოლოგიებსათუსხვაფაქტორებზე
მიზანშეუწონელიდაყრდნობა.

შესწორებების პროექტის შემუშავებისას, ბესსს-მა ასევე განიხილაპროფესიონალი
ბუღალტრებისეთიკურქცევაზეისეთიტექნოლოგიურიმიღწევებისპოტენციურიგავლე-
ნისსაკითხი,როგორიცაახელოვნურიინტელექტიდამონაცემთამასივები.ამპრობ-
ლემის გამო, „ობიექტურობის“ განახლებულ აღწერილობაში გათვალისწინებულია
ტექნოლოგიისრისკები,რომლებიცსაფრთხესუქმნისპროფესიონალიბუღალტრის
ობიექტურობას.ამმხრივასევემნიშვნელოვანიაისფაქტი,რომბესსს-მაკოდექსის
120-ეგანყოფილებისთვისგანკუთვნილიმიკერძოებისმაგალითებისსიაშიშეიტანა
„ავტომატიზაციისადმი მიკერძოება“ (ეს საკითხი უფროდეტალურად განხილულია
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ქვემოთ).კოდექსისძირითადპრინციპებსადაკონცეპტუალურმიდგომაშიტექნოლო-
გიებისგავლენისმითითებამიზნადისახავდაბუღალტრულიაღრიცხვის,მარწმუნებელი
მომსახურებისადაფინანსებისსფეროშიმიმდინარეიმტრანსფორმაციებისაღიარებას,
რომელსაციწვევსტექნოლოგიებისგანვითარებადატექნოლოგიურიმიღწევებიდა
ასევემათიპოტენციურიგავლენისგათვალისწინებასკოდექსისმოთხოვნებისადა,
კონკრეტულად,ობიექტურობისპრინციპისდაცვისუზრუნველყოფაზე.

შესწორებების პროექტი ასევე ითვალისწინებდა „პროფესიული ქცევის“ ძირითადი
პრინციპისგაძლიერებასახალიმოთხოვნისშემოღებით,რომელიცასეიყოჩამოყალი-
ბებული:„ნებისმიერისახისპროფესიულისაქმიანობისასდასაქმიანურთიერთობებში
პროფესიონალიბუღალტერიუნდამოიქცესისე,როგორცშეეფერებაპროფესიისპა-
სუხისმგებლობას_იმოქმედოსსაზოგადოებისინტერესებისსასარგებლოდ“,ნაცვლად
იმისა,რომმხოლოდუშუალოდთავისპროფესიაზეიყოსფოკუსირებული.ამგვარად,
ესშემოთავაზებულიშესწორებამიზნადისახავდაურთიერთკავშირისგაძლიერებას
ხუთიძირითადიპრინციპისდაცვასადაპროფესიონალიბუღალტრისპასუხისმგებლო-
ბასშორის_იმოქმედოსსაზოგადოებისინტერესებისსასარგებლოდ.

პა	ტი	ოს	ნე	ბა
პროექტიასევეგთავაზობდაკოდექსშიახალიმასალისდამატებასკოდექსისმოთხოვ-
ნებისგამოყენებისნაწილში„პატიოსნების“ძირითადპრინციპთანდაკავშირებით.ამ
ახალმასალაშიაღნიშნულია,რომდილემებთანანრთულსიტუაციებთანდაპირის-
პირებისას პატიოსნება გულისხმობს კეთილსინდისიერებას, სამართლიანობას და
მტკიცეხასიათისქონას,რათაპროფესიონალმაბუღალტერმაჯეროვნადიმოქმედოს
იმშემთხვევაშიცკი,როდესაცზეწოლასგანიცდის,რომსხვაგვარადიმოქმედოსან
როდესაცამგვარადმოქცევამშესაძლოაპოტენციურადსაზიანოპირადიანორგანიზა-
ციულიშედეგებიგამოიწვიოს.აქვემოცემულიიყოჯეროვნადმოქმედებისგანმარტება:
„ჯეროვნადმოქმედებაგულისხმობს,საკუთარპოზიციებზემყარადდგომასდილემის
წინაშეანრთულსიტუაციაშიაღმოჩენისშემთხვევაში;ანსხვებთანდაპირისპირებას/შე-
დავებას,როდესაცშექმნილივითარებაამასმოითხოვს,გარემოებებისშესაბამისად“.

შესწორებებისპროექტზემუშაობისას,ბესსს-მაგანიხილაეთიკისკოდექსშიტერმინის
„ზნეობრივიგამბედაობის“ჩართვისსაკითხიდასაჭიროიყოთუარაიმისგანმარტება,
რომზნეობრივადმოქმედებისგამბედაობაპროფესიონალიბუღალტრისთვისსაჭირო
აუცილებელი ხარისხობრივი მახასიათებელია.თუმცა, ბესსს-ს აწუხებდა ისფაქტი,
რომსაერთაშორისოეთიკისკოდექსშიმოცემული„ზნეობის“ტერმინისგანმარტება
შესაძლოაწინააღმდეგობაშიმოსულიყოსხვადასხვაიურისდიქციისგანმარტებებთან,
ეთიკისადამორალისსუბიექტურიდაკულტურაზედამოკიდებულიბუნებისგამო.სა-
ბოლოოდ,ესცვლილებაარარისგათვალისწინებულიამჟამინდელკოდექსში.

ამგვარად,შესწორებებისპროექტშიპატიოსნებისპრინციპისაღწერაში„რთულსიტუ-
აციებშიჯეროვნადმოქმედების“ცნებისგანმარტებახაზსუსვამსსწორიმოქმედების
აუცილებლობასიმპრობლემებისმიუხედავად,რომელსაცპროფესიონალიბუღალ-
ტერიაწყდებაპრაქტიკაში.იმდროს,როდესაცბუღალტრისპროფესიაუზარმაზარი
გამოწვევებისწინაშედგასდასაზოგადოებისყურადღებისქვეშიმყოფება,მნიშვნე-
ლოვანია,რომკოდექსისშესწორებებიასახავდესიმას,რომბუღალტრისთვისერ-
თიაიმისცოდნა,რომრაღაცარასწორია,მაგრამ,მეორემხრივ,საკუთარიაზრის
გამოთქმის გამბედაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია კოდექსის მოთხოვნების
დაცვისუზრუნველსაყოფად.
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კონ	ცეპ	ტუ	ა	ლუ	რი	მიდ	გო	მის	გა	მო	ყე	ნე	ბა:	მა	ძი	ე	ბე	ლი	გო	ნე	ბით	მოქ	მე	დე	ბა
2018 წლის მაისში საკონსულტაციოდოკუმენტის გამოცემის შემდეგ, რომელსაც
ეწოდებოდა„პროფესიულისკეპტიციზმი_საზოგადოებისმოლოდინებისდაკმაყო-
ფილება“,ბესსს-მაგანაცხადა,რომკონსულტაციებისპერიოდშიმიღებულივრცელი
გამოხმაურებებისშემდეგ,ფართოდაღიარეს,რომპროფესიონალბუღალტრებსუნდა
ჰქონდეთაზროვნებისგანსაკუთრებულისტილი,კერძოდ,უნდაშეეძლოთმაძიებელი
გონებითმოქმედება.ამჟამად,„მაძიებელიგონებითმოქმედების“ცნებაკოდექსში
ფორმულირებულიაშემდეგნაირად:

მაძიებელი გონებით მოქმედება ცნობილი ფაქტებისა და გარემოებების სწორად
გააზრებისწინაპირობაა,რაცაუცილებელიაკონცეპტუალურიმიდგომისსათანადო
გამოყენებისთვის.მაძიებელიგონებითმოქმედებაგულისხმობს:

(ა) მოპოვებულიინფორმაციისწყაროს,მისირელევანტურობისადასაკმარისობის
განხილვას კონკრეტული პროფესიული საქმიანობის ხასიათის, მასშტაბისა და
შედეგებისგათვალისწინებით;და

(ბ) შემდგომი გამოკვლევის ან სხვა ქმედებების საჭიროების მიმართ მზადყოფ-
ნას.

გარდაამისა,საკონსულტაციოდოკუმენტშიაღნიშნულიიყო,რომპროფესიონალი
ბუღალტრისაზროვნებისსტილსუნდაჰქონდესშემდეგიმახასიათებლები:

მოპოვებულიინფორმაციისწყაროს,მისირელევანტურობისადასაკმარისობისგან-
ხილვისას,პროფესიონალბუღალტერს,სხვასთანერთად,უნდაშეეძლოსშემდეგი
საკითხებისგანხილვადაგანსჯა:

• გაჩნდათუარაახალიინფორმაცია,ანშეიცვალათუარაფაქტებიანგარემოე-
ბები;

• შესაძლებელიათუარა,რომინფორმაციაზეანმისწყაროზეგავლენასახდენდეს
მიკერძოებაანანგარება;

• ხომარარსებობსდაეჭვებისმიზეზი,რომშესაძლოაბუღალტრისათვისცნობილ
ფაქტებსადაგარემოებებშიგამორჩენილიაპოტენციურადრელევანტურიინფორ-
მაცია;

• არსებობსთუარაშეუსაბამობაცნობილფაქტებს,გარემოებებსადაბუღალტრის
მოლოდინსშორის;

• ესინფორმაციაქმნისთუარადასაბუთებულსაფუძველსდასკვნისგამოსატანად;

• შესაძლებელიათუარამოპოვებულიინფორმაციისსაფუძველზესხვაგონივრული
დასკვნებისგამოტანა.

ბესსს-მადაასკვნა,რომარსებობდაზოგადიშეთანხმება,რომტერმინი„პროფესიული
სკეპტიციზმი“უნდაგამოიყენებოდესმხოლოდაუდიტისანმარწმუნებელიმომსახუ-
რებისკონტექსტში.ამგვარად,კოდექსისშესწორებებისპროექტიითვალისწინებდა
კოდექსის იმ განყოფილებების გადახედვას და შესწორებას, რომლებიც ეხებოდა
ყვე ლა პროფესიონალბუღალტერს,რათაკონცეპტუალურიმიდგომისგამოყენებაში
ახალიელემენტიჩართულიყო_„მაძიებელიგონებითმოქმედება“.ამასთანდაკავ-
შირებით,ბესსს-მაამჯობინასიტყვის„გონების“გამოყენებადაარა„აზროვნების“,
რადგანსწორედპირველიტერმინიაღნიშნავსაზროვნების„სტილს“,რაზედაცსურდა
საბჭოსყურადღებისგამახვილება.
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მაშასადამე,შესწორებებისპროექტშიმოცემულიწინადადებებიმიმართულიიყოიმა-
ზე,რომპროფესიონალიბუღალტრებინებისმიერისამუშაოსშესრულებისპროცესში
უნდაავლენდნენ„ცნობისმოყვარეობას“ დაკრიტიკულიშეფასებისუნარსხელმი-
საწვდომიინფორმაციისმიმართდაახორციელებდნენამინფორმაციისმთლიანო-
ბის,რელევანატურობისადასაკმარისობისაუცილებელშეფასებასანგამოკვლევას,
ინფორმირებულიგადაწყვეტილებებისმისაღებად.

ინფორმაციისრელევანტურობისხაზგასმითსაბჭოსსურდაგარკვეულიშეხედულებების
გაქარწყლებაიმისთაობაზე,თითქოსპროფესიონალმაბუღალტერმაუნდაგანიხი-
ლოსდაგაითვალისწინოსმისთვისანსხვაპირებისთვისხელმისაწვდომინებისმიერი
ინფორმაცია.

მართალია,შეიძლებაითქვას,რომპროექტისგანხილვისმიმდინარეობისასკოდექსში
არსებულიმოთხოვნებიყველაპროფესიონალბუღალტერსუკვეავალდებულებდა,
რომისინიუნდაიხილავდნენანსიფხიზლესინარჩუნებდნენიმასთანდაკავშირებით,
შეიცვალათუარაფაქტებიდაგარემოებებიდა,შესაბამისად,უკვეავალდებულებდა
მათმაძიებელიგონებითმოქმედებასგანხორციელებულგანსჯასადამიღებულგადაწყ-
ვეტილებებში,მაგრამ,საბჭოსაზრით,ამმოთხოვნისუფრონათლადგამოკვეთაუფრო
სასარგებლოიქნებოდაკოდექსისმომხმარებლებისთვის.საერთოჯამში,როგორც
ჩანს,პროფესიულისკეპტიციზმისადამაძიებელიგონებითმოქმედებისცნებებიკარგად
შეესაბამებადაავსებსერთმანეთს,რადგანსკეპტიციზმისგამოვლენასსასიცოცხლო
მნიშვნელობააქვსყველაპროფესიონალიბუღალტრისთვის.

კონ	ცეპ	ტუ	ა	ლუ	რი	მიდ	გო	მის	გა	მო	ყე	ნე	ბა:	მი	კერ	ძო	ე	ბა
პროფესიულისკეპტიციზმისშესახებჩატარებულიკონსულტაციებისშედეგად,ბესსს-მა
დაასკვნა, რომ მნიშვნელოვანია პრაქტიკოსების ცნობიერების ამაღლება მიკერ-
ძოებისგან წარმოქმნილირისკების შესახებ. აქედანგამომდინარე, განსახილველი
პროექტიითვალისწინებდაგანსაკუთრებულიყურადღებისგამახვილებასნებისმიერი
პროფესიონალიბუღალტრისინდივიდუალურმიკერძოებაზე,რათაშემცირდესამგვა-
რიმიკერძოებითგამოწვეულირისკიდამისიგავლენა,განსაკუთრებითპროფესიულ
განსჯაზე,რაცხელსშეუწყობსკონცეპტუალურიმიდგომისეფექტურგამოყენებას.

ზემოაღნიშნულიდამატებისშესავსებად,შესწორებებისგანსახილველიპროექტიასევე
ითვალისწინებდაკოდექსშიმიკერძოებისტიპურიფორმებისსაილუსტრაციოსიისშეტა-
ნას.შედეგად,ეთიკისკოდექსშიშეტანილიამიკერძოებისშემდეგიტიპურიმაგალითები:

• ფოკალიზმი(„ღუზისეფექტი“),რაცგულისხმობსმიღებულიინფორმაციისსაწყისი
(პირველი)ნაწილისდასაყრდენად (,,ღუზად’’) მიჩნევისტენდენციას,რომლის
გავლენითსათანადოდვერფასდებაშემდგომშიმიღებულიინფორმაცია;

• ავტომატიზაციისადმიმიკერძოება,რაცგულისხმობსავტომატიზებულისისტემების
მიერგენერირებულიშედეგებისთვისუპირატესობისმინიჭებისტენდენციასმაშინაც
კი,თუსაღიაზრი(არგუმენტაცია)ანსაწინააღმდეგოინფორმაციაეჭვსბადებს
იმისთაობაზე,არისთუარაამგვარიშედეგისანდოანმიზნისთვისგამოსადეგი;

• ხელმისაწვდომობის მიკერძოება,რაც გულისხმობს უფრო მეტი მნიშვნელობის
მინიჭებისტენდენციასისეთმოვლენებსათუგამოცდილებაზე,რასაცუცებგაიხ-
სენებენანადვილადარისხელმისაწვდომი;

• დადასტურებისმიკერძოება,რაცგულისხმობსუფრომეტიმნიშვნელობისმინიჭების
ტენდენციას იმ ინფორმაციისთვის,რომელიც არსებულ მოსაზრებას ადასტურებს,
ვიდრეისეთიინფორმაციისთვის,რომელიცეწინააღმდეგებაანეჭვქვეშაყენებსმას;
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• ჯგუფური აზროვნება, რაც გულისხმობს ჯგუფის მიერ ცალკეული ინდივიდების
ინდივიდუალურიკრეატიულობისადაპასუხისმგებლობისუგულებელყოფისტენ-
დენციას, რის შედეგადაც გადაწყვეტილებები მიიღება საკმარისი კრიტიკული
მსჯელობის/დასაბუთებისანალტერნატიულივარიანტებისგანხილვისგარეშე;

• ზედმეტითავდაჯერებულობისმიკერძოება,რაცგულისხმობსრისკის,მსჯელობის
ანგადაწყვეტილებისზუსტიშეფასებისსაკუთარიუნარისგადაჭარბებულადშეფა-
სებისტენდენციას;

• რეპრეზენტაციულობისმიკერძოება,რაცგულისხმობსსაკუთარიწარმოდგენის
შექმნისტენდენციასისეთგამოცდილებაზე,მოვლენებზეანმოსაზრებაზედაყრ-
დნობით,რაცრეპრეზენტაციულადმიიჩნევა;

• შერჩევითიაღქმა,რაცგულისხმობსისეთტენდენციას,როდესაცადამიანისმო-
ლოდინი გავლენას ახდენს იმაზე, როგორ განიხილავს ადამიანი კონკრეტულ
საკითხსანპიროვნებას.

ზემოაღნიშნულიცვლილებებისშეტანაკოდექსში მიმართულიიყოიმაზე,რომნე-
ბისმიერპროფესიონალბუღალტერსგაეცნობიერებინა მიკერძოების, ზეწოლისდა
სხვადაბრკოლებებისროლი,რომელსაცშეუძლიაგავლენისმოხდენამისქცევაზე.
უფრომნიშვნელოვანიკიისარის,რომპოტენციურმიკერძოებასთანდაკავშირებით
ცნობიერების ამაღლებით, პროფესიონალ ბუღალტერს შეუძლიარისკისა და მისი
გავლენით(განსაკუთრებითპროფესიულიგანსჯისგანხორციელებისუნარზე)გამოწვე-
ულიპოტენციურიზიანისშემცირება.მაშასადამე,მიკერძოებისრისკისშეცნობითადა
მიკერძოებისშესაძლოწყაროებისგათვალისწინებით,ზემოაღნიშნულიმაგალითების
გამოყენებით,პროფესიონალიბუღალტერიშეძლებსშემდგომშიშექმნილისაფრთხე-
ებისგამოვლენასადაშემცირებას.

კონ	ცეპ	ტუ	ა	ლუ	რი	მიდ	გო	მის	გა	მო	ყე	ნე	ბა:	ორ	გა	ნი	ზა	ცი	უ	ლი	კულ	ტუ	რის	 
მნიშ	ვ	ნე	ლო	ბა
ბესსს-სასევემიაჩნია,რომპროფესიონალიბუღალტრისდამქირავებელიორგანი-
ზაციისშიდაკულტურას,პროფესიონალბუღალტერთააუდიტორულიფირმაიქნება
ესთუსხვატიპისორგანიზაცია,შეუძლიამნიშვნელოვანიგავლენისმოხდენაიმაზე,
პროფესიონალიბუღალტრებიდაიცავენთუარაკოდექსისმოთხოვნებსდაეთიკურად
იმოქმედებენთუარა.ამგვარად,შესწორებებისგანსახილველიპროექტიითვალის-
წინებდაკოდექსშიახალიმასალისდამატებას,სადაცახსნილიიქნებოდაპოზიტიური
შიდაორგანიზაციულიკულტურისმნიშვნელობაკონცეპტუალურიმიდგომისეფექტური
გამოყენებისსაქმეში.კერძოდ,კოდექსის120-ეგანყოფილებასამასთანდაკავშირე-
ბითდაემატაახალიქვესათაურიდარამდენიმემნიშვნელოვანიპუნქტი:

ორგანიზაციულიკულტურა
• პროფესიონალიბუღალტრებისმიერკონცეპტუალურიმიდგომისგამოყენებისეფექ-

ტიანობამაღლდებამაშინ,როდესაცკოდექსისძირითადიპრინციპებისშესაბამისი
ეთიკურიღირებულებებისმნიშვნელობისპროპაგანდასადაკოდექსისსხვადებუ-
ლებებისრეალიზებასხელსუწყობსბუღალტრისორგანიზაციისშიდაკულტურა.

• ორგანიზაციაშიეთიკურიკულტურისდამკვიდრებისადაგანვითარებისხელშეწყობა
ყველაზეეფექტურიამაშინ,როდესაც:

(ა)ხელმძღვანელები და ორგანიზაციის მმართველობითი პერსონალი ხელს
უწყობენორგანიზაციისეთიკურიღირებულებებისმნიშვნელობისპროპაგანდას
დაანგარიშვალდებულადთვლიანსაკუთართავსადასხვებსაც,რომპირადი
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მაგალითისმეშვეობითმოახდინონორგანიზაციისეთიკურიღირებულებების
მნიშვნელობისდემონსტრირება;

(ბ)ორგანიზაციაშიმოქმედებსგანათლებისადასპეციალურიმომზადებისსათანა-
დოპროგრამები,მმართველობითიპროცესები,ასევეპერსონალისმუშაობის
შეფასებისადაწახალისებისკრიტერიუმები,რომლებიცხელსუწყობსეთიკური
კულტურისდამკვიდრებასადაგანვითარებას;

(გ)ორგანიზაციაშიმოქმედებსეფექტურიპოლიტიკადაპროცედურები,რომელთა
მიზანიაიმპირების(მათშორის,არასამართლებრივიქმედებისმამხილებელი
პირების)წახალისებადადაცვა,რომლებიცინფორმაციას/ანგარიშსწარად-
გენენრეალური ან საეჭვოუკანონოქმედების, ან არაეთიკური საქციელის
შესახებ;და

(დ)ორგანიზაციაეთიკურიღირებულებებისმიმართერთგულებასავლენსმესამე
მხარეებთანურთიერთობისდროს.

მოსალოდნელია,რომპროფესიონალიბუღალტრებითავიანთორგანიზაციაშიხელს
შეუწყობენეთიკაზედაფუძნებულიკულტურისდამკვიდრებას,დაკავებულითანამდე-
ბობისადაორგანიზაციაშიმუშაობისსტაჟისგათვალისწინებით.

ზემოაღნიშნულიცვლილებებიავსებსაუდიტისადამარწმუნებელიმომსახურებისსა-
ერთაშორისოსტანდარტებისსაბჭოსმიერშემოთავაზებულახალხარისხისმართვის
საერთაშორისოსტანდარტს(ხმსს)1-ს,„ხარისხისმართვაფირმებისთვის,რომლებიც
ასრულებენფინანსურიანგარიშგებისაუდიტს,ანმიმოხილვას,ანსხვასახისმარწ-
მუნებელიდა დაკავშირებული მომსახურების გარიგებებს“, რომლის მოთხოვნები
ეხებაფირმის პასუხისმგებლობას ხარისხის მართვის ეფექტური სისტემის შექმნასა
დადანერგვაზე.

დას	კ	ვ	ნა
განსახილველპროექტშიმოცემულიწინადადებების(და,მაშასადამე,კოდექსშიშეტა-
ნილიშესაბამისიშესწორებების)მნიშვნელოვანიღირსებაიმაშიგამოიხატება,რომეს
დამატებებიდაცვლილებებიუფროაშკარადშეახსენებსპროფესიონალბუღალტრებს
საზოგადოებაშიმათიროლისმნიშვნელობასდაასევერამდენადმნიშვნელოვანროლს
თამაშობსკოდექსისმოთხოვნებისდაცვაპროფესიონალიბუღალტრებისპასუხისმ-
გებლობისშესრულებაში_იმოქმედონსაზოგადოებრივიინტერესებისსასარგებლოდ.
პროექტის წინადადებებში ასევე ხაზგასმული იყო ძირითადი პრინციპების გაძლიე-
რებისა და კონცეპტუალური მიდგომის გამოყენების გაუმჯობესების აუცილებლობა
ისეთი ახალი ცნებების დანერგვით, როგორიცაა მაძიებელი გონებით მოქმედების
მნიშვნელობა.

სტა ტია მო ამ ზა და აუდი ტი სა და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის  
(უმაღლესი დო ნე) მო დუ ლის სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა
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ვებგვერდი,13/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
200090000.22.033.017637


საქართველოსფინანსთამინისტრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის
ბრძანება№405ბრძანება№405

2022წლის12დეკემბერიქ.თბილისი2022წლის12დეკემბერიქ.თბილისი

„დამატებულიღირებულებისგადასახადისდეკლარირებითდასაბრუნებელი„დამატებულიღირებულებისგადასახადისდეკლარირებითდასაბრუნებელი
ზედმეტადგადახდილითანხებისავტომატურიდაბრუნებისწესისადაზედმეტადგადახდილითანხებისავტომატურიდაბრუნებისწესისადა
პირობებისდამტკიცებისთაობაზე“საქართველოსფინანსთამინისტრისპირობებისდამტკიცებისთაობაზე“საქართველოსფინანსთამინისტრის
2019წლის14თებერვლის№42ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე2019წლის14თებერვლის№42ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე

„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“საქართველოსორგანულიკანონისმე-20მუხლისმე-4
პუნქტისშესაბამისად,ვბრძანებ:ვბრძანებ:

მუხლი1მუხლი1
„დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირებით დასაბრუნებელი ზედ-

მეტადგადახდილითანხების ავტომატურიდაბრუნებისწესისადაპირობებისდამტკიცე-
ბისთაობაზე“საქართველოსფინანსთამინისტრის2019წლის14თებერვლის№42ბრძანე-
ბით(ვებგვერდი,15/02/2019,სარეგისტრაციოკოდი200090000.22.033.017178)დამტკიცებულ
„დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირებით დასაბრუნებელი ზედმეტად
გადახდილითანხებისავტომატურიდაბრუნებისწესსადაპირობებში“შეტანილიქნესშემ-
დეგიცვლილება:

1.მე-4მუხლისპირველპუნქტისშემდეგდაემატოსშემდეგიშინაარსისმე-2პუნქტი:
„2.გაანგარიშებაშიყოველიწლის31დეკემბრისმდგომარეობითრიცხულიზედმეტად

გადახდილითანხაექვემდებარებაგაანგარიშებაშიგანულებას,არაუგვიანესმომდევნოწლის
პირველისამუშაოდღისა.“.

2.მე-8მუხლიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„მუხლი8.გარდამავალიდებულებები
1.დღგ-ისგადამხდელადრეგისტრირებულიგადასახადისგადამხდელებისგაანგარი-

შებაში2018წლის31დეკემბრისმდგომარეობით,ნაშთებისგადმოტანახორციელდება0-ის
ტოლითანხისგატარებით,მიუხედავადიმისა,გადასახადისგადამხდელისნაერთინფორმა-
ციაში2018წლის31დეკემბრისმდგომარეობითფიქსირდებაზედმეტობათუსალდირებუ-
ლისაგადასახადოდავალიანება(მათშორის,დავალიანება,რომელიცარარისაღიარებული).

2. შემოსავლების სამსახურისუფროსის ბრძანებითდამტკიცებული „გადასახადის გა-
დამხდელებისშესახებ მონაცემთა მართვისსახელმძღვანელოს“შესაბამისადგანსაზღვრუ-
ლი სახელმწიფო საკუთრებისჯგუფში შემავალი სუბიექტების გაანგარიშებაში 2022 წლის
12დეკემბრისმდგომარეობითრიცხულიზედმეტადგადახდილითანხაგაანგარიშებაშიგა-
ნულდესარაუგვიანეს2022წლის15დეკემბრისა.“.

მუხლი2მუხლი2
ესბრძანებაამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსფინანსთამინისტრი ლაშახუციშვილილაშახუციშვილი
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ვებგვერდი,16/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
200000000.05.001.020719

საქართველოსკანონისაქართველოსკანონი

საქართველოსსაგადასახადოკოდექსშისაქართველოსსაგადასახადოკოდექსში
ცვლილებისშეტანისშესახებცვლილებისშეტანისშესახებ

მუხლი1მუხლი1.საქართველოსსაგადასახადოკოდექსის(საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე,
№54,12.10.2010,მუხ.343)238-ემუხლსდაემატოსშემდეგიშინაარსის124ნაწილი:

„124.ამთავითგათვალისწინებულისაგადასახადოდავალიანებისგადახდევინებისუზ-
რუნველყოფისღონისძიებებიარვრცელდება„იპოთეკითდაცულიობლიგაციებისშესახებ“
საქართველოსკანონისმე-2მუხლისპირველიპუნქტის„ბ“ქვეპუნქტითგანსაზღვრულუზ-
რუნველყოფისაქტივებისგაერთიანებაშიშემავალაქტივებზე.“.

მუხლი2მუხლი2.ესკანონიამოქმედდესგამოქვეყნებიდან90-ედღეს.

საქართველოსპრეზიდენტი  სალომეზურაბიშვილისალომეზურაბიშვილი
თბილისი,

29ნოემბერი2022წ.
N2113-IXმს-Xმპ

ვებგვერდი,15/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
200000000.05.001.020677


საქართველოსკანონისაქართველოსკანონი

საქართველოსსაგადასახადოკოდექსშისაქართველოსსაგადასახადოკოდექსში
ცვლილებისშეტანისშესახებცვლილებისშეტანისშესახებ

მუხლი1.მუხლი1.საქართველოსსაგადასახადოკოდექსში(საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე,
№54,12.10.2010,მუხ.343)შეტანილიქნესშემდეგიცვლილება:

1.70-ემუხლისმე-3ნაწილიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„3.საგადასახადოორგანოუფლებამოსილიაგადასახადისგადამხდელისსაგადასახადო

შემოწმებისასამშემოწმებისფარგლებშიანსაქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულების
შესაბამისადსხვასახელმწიფოსკომპეტენტური(უფლებამოსილი)ორგანოსმიმართვისსა-
ფუძველზე კომერციული ბანკისგან გამოითხოვოს პირის შესახებ „კომერციული ბანკების
საქმიანობისშესახებ“საქართველოსკანონისმე-17მუხლითგათვალისწინებულიკონფიდენ-
ციალურიინფორმაცია. ამ ინფორმაციას საგადასახადოორგანოგამოითხოვს სასამართლო
გადაწყვეტილებისსაფუძველზე,საქართველოსადმინისტრაციულისაპროცესოკოდექსით
დადგენილიწესით,გარდაამმუხლის31ნაწილითადაამკოდექსის702მუხლისპირველი
დამე-3ნაწილებითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა.“.

2.კოდექსსდაემატოსშემდეგიშინაარსის702მუხლი:
„მუხლი70„მუხლი7022.„საგადასახადოსაკითხებშიადმინისტრაციულიურთიერთდახმარებისშე-.„საგადასახადოსაკითხებშიადმინისტრაციულიურთიერთდახმარებისშე-

სახებ“1988წლის25იანვრისკონვენციისფარგლებში„ფინანსურიანგარიშებისშესახებინ-სახებ“1988წლის25იანვრისკონვენციისფარგლებში„ფინანსურიანგარიშებისშესახებინ-
ფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ“ კომპეტენტურიუწყებების მრავალმხრივი შე-ფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ“ კომპეტენტურიუწყებების მრავალმხრივი შე-
თანხმებით(CRSMCAA)ანსაქართველოსადაშესაბამისიურისდიქციასშორისფინანსურითანხმებით(CRSMCAA)ანსაქართველოსადაშესაბამისიურისდიქციასშორისფინანსური
ანგარიშების თაობაზე ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ შეთანხმებით გათვა-ანგარიშების თაობაზე ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის შესახებ შეთანხმებით გათვა-
ლისწინებულივალდებულებებილისწინებულივალდებულებები

1.„საგადასახადოსაკითხებშიადმინისტრაციულიურთიერთდახმარებისშესახებ“1988
წლის25იანვრისკონვენციისფარგლებში„ფინანსურიანგარიშებისშესახებინფორმაციისავ-
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ტომატურიგაცვლისშესახებ“კომპეტენტურიუწყებებისმრავალმხრივიშეთანხმებით(CRS
MCAA)ან/დასაქართველოსადაშესაბამისიურისდიქციასშორისფინანსურიანგარიშების
თაობაზეინფორმაციისავტომატურიგაცვლისშესახებშეთანხმებით(შემდგომ−ინფორმა-
ციის ავტომატური გაცვლის შესახებ შეთანხმებები) განსაზღვრული ანგარიშმგები ფინან-
სურიინსტიტუტი (შემდგომ− ანგარიშმგებიფინანსურიინსტიტუტი)ვალდებულიაგანა-
ხორციელოს სათანადო პროცედურები აღნიშნული შეთანხმებებით გათვალისწინებული
„ანგარიშგების საერთო სტანდარტის“ თანახმად და საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს
ინფორმაციაშესაბამისიიურისდიქციისრეზიდენტიპირისანგარიშგებისადმიდაქვემდება-
რებულითითოეულიფინანსურიანგარიშისთაობაზე.

2.ამმუხლისპირველინაწილითგათვალისწინებულიინფორმაციასაგადასახადოორ-
განოსწარედგინებაიმკალენდარულიწლისდასრულებისშემდეგ,რომელსაციგიუკავშირ-
დება,მაგრამარაუგვიანესმომდევნოკალენდარულიწლის30ივნისისა.

3.საგადასახადოორგანოუფლებამოსილიაამმუხლისპირველინაწილისშესაბამისად
მიღებული ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით ანგარიშმგებ ფინანსურ ინსტიტუტს მოს-
თხოვოსდამატებითიინფორმაციისწარდგენა,რისთვისაცმასგანუსაზღვრავსგონივრულ
ვადასარანაკლებ15კალენდარულიდღისა.

4.საგადასახადოორგანოუფლებამოსილიამიღებულიინფორმაციაგადასცესინფორმა-
ციისავტომატურიგაცვლისშესახებშეთანხმებებისწევრიიმიურისდიქციებისკომპეტენ-
ტურუწყებებს,რომლებთანაცამოქმედებულიააღნიშნულიშეთანხმებები.

5.ინფორმაციისავტომატურიგაცვლისშესახებშეთანხმებებითგათვალისწინებულიან-
გარიშგებისწესსამტკიცებსსაქართველოსფინანსთამინისტრი.

6. საგადასახადოორგანოუფლებამოსილია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ
დადგენილიწესითგანახორციელოსანგარიშმგებიფინანსურიინსტიტუტისმიერინფორ-
მაციისავტომატურიგაცვლისშესახებშეთანხმებებითდადგენილიმოთხოვნებისშესრულე-
ბისკონტროლი.

7.პირისმიერინფორმაციისავტომატურიგაცვლისშესახებშეთანხმებებითგათვალის-
წინებული„ანგარიშგებისსაერთოსტანდარტით“დადგენილივალდებულებისთვისთავის
ასარიდებლადდადებულიგარიგებაანგანხორციელებულიქმედებამასარათავისუფლებს
ამმუხლითგანსაზღვრულივალდებულებისშესრულებისგან.“.

3.კოდექსსდაემატოსშემდეგიშინაარსის2792მუხლი:
„მუხლი279„მუხლი27922.ანგარიშმგებიფინანსურიინსტიტუტისმიერინფორმაციისავტომატური.ანგარიშმგებიფინანსურიინსტიტუტისმიერინფორმაციისავტომატური

გაცვლისშესახებშეთანხმებებითგათვალისწინებულივალდებულებისშეუსრულებლობაგაცვლისშესახებშეთანხმებებითგათვალისწინებულივალდებულებისშეუსრულებლობა
1.ანგარიშმგებიფინანსურიინსტიტუტისმიერინფორმაციისავტომატურიგაცვლისშე-

სახებშეთანხმებებითგათვალისწინებულიინფორმაციისსაგადასახადოორგანოსთვისწარ-
დგენისვადისდარღვევა−

იწვევსპირისდაჯარიმებასყოველიდაგვიანებულიდღისთვის3000ლარისოდენობით.
ამასთანავე,მთელდაგვიანებულპერიოდზეგამოანგარიშებულისანქციისჯამურითანხაარ
უნდააღემატებოდეს100000ლარს.

2. ანგარიშმგები ფინანსური ინსტიტუტის მიერ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის
შესახებშეთანხმებებითგათვალისწინებულიინფორმაციისდაზუსტებისმიზნითდამატე-
ბითიინფორმაციისწარდგენისშესახებსაგადასახადოორგანოსმოთხოვნისდადგენილვა-
დაშიშეუსრულებლობა−

იწვევსპირისდაჯარიმებას10000ლარისოდენობით.
3.ამმუხლისმე-2ნაწილითგათვალისწინებულიქმედებისგანმეორებითჩადენა−
იწვევსპირისდაჯარიმებასყოველიშემდგომიგანმეორებისთვის20000ლარისოდენობით.
4.ანგარიშმგებიფინანსურიინსტიტუტისმიერინფორმაციისავტომატურიგაცვლისშე-

სახებშეთანხმებებითგათვალისწინებულიინფორმაციისსაგადასახადოორგანოსთვისარას-
რულად/არასწორადწარდგენა−

იწვევსპირისდაჯარიმებასწარდგენილინფორმაციაშიგამოტოვებულიანარასრულად/
არასწორადწარდგენილი ანგარიშგებისადმიდაქვემდებარებულითითოეული ანგარიშისთ-
ვის10000ლარისოდენობით.ამასთანავე, ამნაწილისშესაბამისადდაკისრებულიჯარიმის
ჯამურითანხათითოეულისაანგარიშოპერიოდისთვის100000ლარსარუნდააღემატებოდეს.
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5.პირსამმუხლისპირველი−მე-4ნაწილებითგათვალისწინებულიჯარიმაარდაეკის-
რება,თუიგიდაამტკიცებს,რომშესაბამისისამართალდარღვევაგამოწვეულიამისგანდა-
მოუკიდებელიმიზეზით,მათშორის,თუგამოვლინდება,რომპირსარაქვსინფორმაციის
ავტომატურიგაცვლისშესახებშეთანხმებებითგათვალისწინებულიინფორმაციისწარდგე-
ნისვალდებულება.“.

მუხლი2.მუხლი2.საქართველოსფინანსთამინისტრმა2023წლის1იანვრამდედაამტკიცოსამ
კანონისპირველიმუხლისმე-2ნაწილითგათვალისწინებულისაქართველოსსაგადასახადო
კოდექსის702მუხლისმე-5ნაწილითგანსაზღვრულიწესი.

მუხლი3მუხლი3
1.ესკანონი,გარდაამკანონისპირველიმუხლისა,ამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.
2.ამკანონისპირველიმუხლიამოქმედდეს2023წლის1იანვრიდან.

საქართველოსპრეზიდენტი  სალომეზურაბიშვილისალომეზურაბიშვილი
თბილისი,

30ნოემბერი2022წ.
N2138-IXმს-Xმპ

ვებგვერდი,15/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
200000000.05.001.020683

საქართველოსკანონისაქართველოსკანონი

საქართველოსსაგადასახადოკოდექსშისაქართველოსსაგადასახადოკოდექსში
ცვლილებისშეტანისშესახებცვლილებისშეტანისშესახებ

მუხლი1.მუხლი1.საქართველოსსაგადასახადოკოდექსის(საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე,
№54,12.10.2010,მუხ.343)39-ემუხლისმე-2ნაწილის„ს“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგი
რედაქციით:

„ს) საქართველოსიუსტიციის სამინისტროსმმართველობის სფეროშიმოქმედსაჯარო
სამართლისიურიდიულპირს−ციფრულიმმართველობისსააგენტოს−ამსააგენტოსმიერ
აღნიშნულიინფორმაციისსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისთვის−საჯაროსამსახუ-
რისბიუროსთვისგადასაცემად,„კორუფციისწინააღმდეგბრძოლისშესახებ“საქართველოს
კანონითადამისსაფუძველზეგამოცემულიკანონქვემდებარენორმატიულიაქტებითგათ-
ვალისწინებულიუფლებამოსილებებისგანხორციელებისმიზნით,მონაცემებისელექტრო-
ნულიმიმოცვლისსისტემისფუნქციონირებისთვის;“.

მუხლი2.მუხლი2.ესკანონიამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსპრეზიდენტი  სალომეზურაბიშვილისალომეზურაბიშვილი
თბილისი,

30ნოემბერი2022წ.
N2214-IXმს-Xმ
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ვებგვერდი,27/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
200000000.05.001.020739


საქართველოსკანონისაქართველოსკანონი

საქართველოსსაგადასახადოკოდექსშისაქართველოსსაგადასახადოკოდექსში
ცვლილებისშეტანისშესახებცვლილებისშეტანისშესახებ

მუხლი1.მუხლი1.საქართველოსსაგადასახადოკოდექსის(საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე,
№54,12.10.2010,მუხ.343)82-ემუხლისპირველინაწილის„კ“ქვეპუნქტიამოღებულიქნეს.

მუხლი2.მუხლი2.ესკანონიამოქმედდეს2025წლის1იანვრიდან.

საქართველოსპრეზიდენტი  სალომეზურაბიშვილისალომეზურაბიშვილი
თბილისი,

15დეკემბერი2022წ.
N2400-IXმს-Xმპ

ვებგვერდი,27/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
200000000.05.001.020741


საქართველოსკანონისაქართველოსკანონი

„საქართველოსსაგადასახადოკოდექსში„საქართველოსსაგადასახადოკოდექსში
ცვლილებისშეტანისშესახებ“საქართველოსკანონშიცვლილებისშეტანისშესახებ“საქართველოსკანონში

ცვლილებისშეტანისთაობაზეცვლილებისშეტანისთაობაზე

მუხლი1.მუხლი1.„საქართველოსსაგადასახადოკოდექსშიცვლილებისშეტანისშესახებ“საქარ-
თველოსკანონში(საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე(www.matsne.gov.ge),01.06.2016,სა-
რეგისტრაციოკოდი200000000.05.001.018123)შეტანილიქნესშემდეგიცვლილება:

1.პირველიმუხლისმე-10ნაწილიამოღებულიქნეს.
2.მე-3მუხლისმე-3ნაწილიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„3.ამკანონისპირველიმუხლისმე-18ნაწილიამოქმედდეს2023წლის1იანვრიდან.“.
მუხლი2.მუხლი2.ესკანონიამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსპრეზიდენტი  სალომეზურაბიშვილისალომეზურაბიშვილი
თბილისი,

16დეკემბერი2022წ.
N2441-IXმს-Xმპ
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ვებგვერდი,15/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
240000000.05.001.020689

საქართველოსკანონისაქართველოსკანონი

„მეწარმეთაშესახებ“საქართველოსკანონში„მეწარმეთაშესახებ“საქართველოსკანონში
ცვლილებისშეტანისთაობაზეცვლილებისშეტანისთაობაზე

მუხლი1.მუხლი1. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოსსაკანონმდებლო
მაცნე(www.matsne.gov.ge),04.08.2021,სარეგისტრაციოკოდი:240000000.05.001.020373)მე-16
მუხლისმე-8პუნქტის„ზ“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:

„ზ) „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის
პირველი პუნქტით განსაზღვრული თანამდებობის პირის თანამდებობის აღმნიშვნელი
სიტყვაანსიტყვათწყობა;“.

მუხლი2.მუხლი2.ესკანონიამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსპრეზიდენტი  სალომეზურაბიშვილისალომეზურაბიშვილი
თბილისი,

30ნოემბერი2022წ.
N2205-IXმს-Xმპ

ვებგვერდი,13/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
200010000.05.001.020668

საქართველოსკანონისაქართველოსკანონი

„სამეწარმეოსაქმიანობისკონტროლისშესახებ“საქართველოსკანონში„სამეწარმეოსაქმიანობისკონტროლისშესახებ“საქართველოსკანონში
ცვლილებისშეტანისთაობაზეცვლილებისშეტანისთაობაზე

მუხლი 1. „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის
(საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე,№18,28.06.2001,მუხ.58)მე-5მუხლისპირველპუნქტს
დაემატოსშემდეგიშინაარსის„ი2“ქვეპუნქტი:

„ი2) მაკონტროლებელი ორგანოს საქმიანობაზე, რომელიც უკავშირდება „წამლისა და
ფარმაცევტულისაქმიანობისშესახებ“საქართველოსკანონითფარმაცევტულიპროდუქტის
რეფერენტულფასზესახელმწიფოზედამხედველობასდარომელიცხორციელდება„წამლისა
დაფარმაცევტულისაქმიანობისშესახებ“საქართველოსკანონითმინიჭებულიკომპეტენცი-
ისფარგლებში;“.

მუხლი2.მუხლი2.ესკანონიამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსპრეზიდენტი  სალომეზურაბიშვილისალომეზურაბიშვილი
თბილისი,

1დეკემბერი2022წ.
N2274-IXმს-Xმპ
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ვებგვერდი,13/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
260000000.05.001.020670

საქართველოსკანონისაქართველოსკანონი

„ბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისშესახებ“„ბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისშესახებ“
საქართველოსკანონშიცვლილებისშეტანისთაობაზესაქართველოსკანონშიცვლილებისშეტანისთაობაზე

მუხლი1.მუხლი1.„ბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისშესახებ“საქართვე-
ლოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 24.06.2016, სარე-
გისტრაციოკოდი:260000000.05.001.018170)შეტანილიქნესშემდეგიცვლილება:

1.მე-2მუხლისპირველიპუნქტის:
ა)„ბ“ქვეპუნქტისშემდეგდაემატოსშემდეგიშინაარსის„ბ1“და„ბ2“ქვეპუნქტები:
„ბ1)პროფესიულიმომსახურებისგამწევიბუღალტერი−ბუღალტერი,რომელიცრეგის-

ტრირებულია ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრში და მომსახურების დამკვეთისთვის
ახორციელებსბუღალტრულიაღრიცხვისწარმოებისან/დაფინანსურიანგარიშგებისმომზა-
დებისმომსახურებას;

ბ2)საბუღალტროფირმა−საქართველოშირეგისტრირებულიიურიდიულიპირიანსხვა
ქვეყანაშირეგისტრირებულიიურიდიულიპირისსაქართველოშიარსებულიფილიალი,რო-
მელიცრეგისტრირებულიასაბუღალტროფირმებისსახელმწიფორეესტრშიდამომსახურე-
ბისდამკვეთისთვისახორციელებსბუღალტრულიაღრიცხვისწარმოებისან/დაფინანსური
ანგარიშგებისმომზადებისმომსახურებას;“;

ბ)„ჭ“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„ჭ)ხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგი−აუდიტორის/აუდიტორულიფირმისმი-

ერგამოყენებულიპროცედურებისაუდიტის,მიმოხილვის,სხვამარწმუნებელიგარიგებებისა
დადაკავშირებულიმომსახურებისსაერთაშორისოსტანდარტებსადაამკანონითდადგენილ
მოთხოვნებთანშესაბამისობის,ეთიკისწესებისდაცვის,გამოყენებულირესურსებისხარისხი-
სადარაოდენობის,აუდიტორულისაქმიანობის(მომსახურების)განხორციელებისთვისმიღე-
ბულიანაზღაურებისმართლზომიერებისდახარისხისმართვისსისტემისშეფასება;“.

2.მე-4მუხლისმე-3პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„3.სუბიექტიბუღალტრულაღრიცხვასაწარმოებსდასაქმებულიბუღალტრისანპროფე-

სიულიმომსახურებისგამწევიბუღალტრისმეშვეობით,აგრეთვესაბუღალტროფირმისან
აუდიტორულიფირმისმიერმომსახურებისგაწევით.“.

3.მე-10მუხლისმე-2პუნქტის„ბ“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„ბ)პროფესიულიორგანიზაციებისწევრებისმიერპროფესიონალიბუღალტრებისეთი-

კისკოდექსისა(IESBACode)დახარისხისმართვისსისტემისმიმართმოთხოვნებისშესრუ-
ლებას.“.

4.IVთავისსათაურიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„რეესტრი,პროფესიულიმომსახურებისგამწევიბუღალტრებისსახელმწიფორეესტრი

დასაბუღალტროფირმებისსახელმწიფორეესტრი“.
5.მე-12მუხლის:
ა)სათაურიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„აუდიტორების/აუდიტორულიფირმებისსახელმწიფორეესტრისწარმოებადაინფორ-

მაციისხელმისაწვდომობა“;
ბ)მე-7პუნქტის„ე“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„ე)ხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისშედეგები;“;
გ)მე-8პუნქტის„გ“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„გ)ხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისშედეგები;“.
6.კანონსდაემატოსშემდეგიშინაარსის131მუხლი:
„მუხლი13„მუხლი1311.პროფესიულიმომსახურებისგამწევიბუღალტრებისსახელმწიფორეესტრისა.პროფესიულიმომსახურებისგამწევიბუღალტრებისსახელმწიფორეესტრისა

დასაბუღალტროფირმებისსახელმწიფორეესტრისწარმოება,განგრძობითიგანათლებადასაბუღალტროფირმებისსახელმწიფორეესტრისწარმოება,განგრძობითიგანათლება
1.პროფესიულიმომსახურებისგამწევიბუღალტრებისსახელმწიფორეესტრისადასა-

ბუღალტროფირმებისსახელმწიფორეესტრისელექტრონულიფორმითწარმოებისწესს,მათ
სტრუქტურასადაფორმას,მათშიასახულიინფორმაციისნუსხას,მომხმარებელთაიდენტი-
ფიცირებისწესსადამართვისდელეგირებისწესსგანსაზღვრავსსამსახური.
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2. პროფესიული მომსახურებისგამწევიბუღალტრისადასაბუღალტროფირმისთვის
განგრძობითიგანათლებისმიმართმოთხოვნებსგანსაზღვრავსსამსახურითავისმიერდად-
გენილიწესით.

3.ფიზიკურიანიურიდიულიპირი,რომელიცპროფესიულიმომსახურებისფარგლებში
იწყებსბუღალტრულიაღრიცხვისწარმოებასან/დაფინანსურიანგარიშგებისმომზადებას,ვალ-
დებულიასაქმიანობისდაწყებიდან1თვისვადაშიდარეგისტრირდესშესაბამისრეესტრში“.

7.მე-14მუხლის:
ა)მე-5პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„5.სდპ-ისფინანსურიანგარიშგებისაუდიტისსამსახურისმიერდადგენილიწესითგან-

ხორციელებისუფლებამოსილებააქვსიმაუდიტორულფირმას,რომელმაცგაიარაშესაბამი-
სიხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგი.“;

ბ)მე-7პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„7. იმ ხელშეკრულებით, რომლის მხარეც არის ქონების მმართველი, განსაზღვრუ-

ლი ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული აუდიტორული საქმიანობის
(მომსახურების)განხორციელებისუფლებამოსილებააქვსიმაუდიტორულფირმას,რომელ-
მაცგაიარასდპ-ისფინანსურიანგარიშგებისაუდიტისგანხორციელებისთვისმოთხოვნილი,
ამმუხლისმე-5პუნქტითგათვალისწინებულიშესაბამისიხარისხისმართვისსისტემისმო-
ნიტორინგი,სამსახურისმიერდადგენილიწესით.“.

8.მე-15მუხლისმე-3პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„3.სდპ-ის,პირველიდამეორეკატეგორიებისსაწარმოების/ჯგუფებისფინანსურიანგა-

რიშგებისაუდიტიტარდებაყოველისაანგარიშგებოპერიოდისთვის,თუსაქართველოსკა-
ნონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.სამსახურიშესაბამისმარეგულირებელორ-
განოსთან/საზედამხედველოორგანოსთანერთადადგენს,სდპ-ისაუდიტისპროცესისადა
პროცედურებისმიმართამკანონითდადგენილიმოთხოვნებისგარდა,საქმიანობის/დარგის
სპეციფიკიდანგამომდინარედამატებითმოთხოვნებს,რომლებიცდამატებითექვემდებარე-
ბახარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგს.“.

9.მე-18მუხლისმე-4პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„4. ამმუხლისმოქმედებავრცელდებააგრეთვეხარისხისმართვისსისტემისმონიტო-

რინგისგანმახორციელებელპირზემისმიერშესაბამისიუფლებამოსილებისგანხორციელე-
ბისასმიღებულინფორმაციასთანდაკავშირებით.“.

10.მე-19მუხლის:
ა)პირველიდამე-2პუნქტებიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„1.აუდიტორი/აუდიტორულიფირმავალდებულიაჰქონდესსაკუთარიხარისხისმარ-

თვისსისტემისსათანადოპოლიტიკადაპროცედურებიხარისხისმართვისსაერთაშორისო
სტანდარტების(ISQM)შესაბამისად.

2.ხარისხისმართვისსაერთაშორისოსტანდარტებიარისაუდიტისადამარწმუნებელი
მომსახურებისსაერთაშორისოსაბჭოს(IAASB)მიერანმისიუფლებამონაცვლეორგანოსმი-
ერმიღებულისტანდარტებიდამითითებებიიმპირთახარისხისმართვისსისტემისშესახებ,
რომლებიცატარებენაუდიტსდაახორციელებენფინანსურიანგარიშგებისმიმოხილვას,აგ-
რეთვესხვამარწმუნებელგარიგებასდადაკავშირებულმომსახურებას.“;

ბ)მე-6−მე-17პუნქტებიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„6. ხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისგანხორციელებისწესსგანსაზღვრავსდა

წინასწარიშედეგებისგანხილვის,გამოვლენილიხარვეზებისაღმოფხვრისადახარისხისმართ-
ვისსისტემისმონიტორინგისანგარიშისგასაჩივრებისპროცედურებსადგენსსამსახური.

7. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგს
ახორციელებს სამსახური. სამსახური უფლებამოსილია ხარისხის მართვის სისტემის მო-
ნიტორინგი რისკზე დამყარებული მიდგომის საფუძველზე განახორციელოს. ამასთანავე,
სამსახური უფლებამოსილია ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგი წარმოდგენილი
განცხადების ან/და საჩივრის საფუძველზე განახორციელოს. ხარისხის მართვის სისტემის
მონიტორინგიაუდიტორის/აუდიტორულიფირმისსაქმიანობისმოცულობისადასირთუ-
ლისადეკვატურიუნდაიყოს.

71. სამსახურიუფლებამოსილიახარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის ეფექტი-
ანად განხორციელების მიზნით პირისგან/ აუდიტორისგან/აუდიტორული ფირმისგან გა-
მოითხოვოს ინფორმაცია/ დოკუმენტაცია (მატერიალური ფორმით ან/და ელექტრონული
ფორმით). ამ პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია განისაზღვრება
სამსახურისმიერდადგენილიწესით.
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8.აუდიტორის/აუდიტორულიფირმისინიციატივითხარისხისმართვისსისტემისმო-
ნიტორინგისგანხორციელებისმოთხოვნისშესახებგანცხადებასსამსახურიგანიხილავსმი-
სიწარდგენიდან10სამუშაოდღისვადაში.სამსახურივალდებულიაამმოთხოვნისდაკმაყო-
ფილებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებიდანარაუგვიანეს2კვირისადაიწყოსხარისხის
მართვისსისტემისმონიტორინგი.

9. ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგი, გარდა ამ მუხლის მე-7 პუნქტითგათ-
ვალისწინებული შემთხვევისა, უნდა განხორციელდეს არაუმეტეს 6 წელიწადში ერთხელ
აუდიტორისთვის/აუდიტორული ფირმისთვის და არაუმეტეს 3 წელიწადში ერთხელ იმ
აუდიტორისთვის/აუდიტორულიფირმისთვის,რომელიცსდპ-ისადაპირველიკატეგორი-
ისსაწარმოსაუდიტსატარებს.

10. ის აუდიტორული ფირმა, რომელიც აპირებს ჩაატაროს სდპ-ის ფინანსური ანგა-
რიშგებისაუდიტი,ამასთანავე,გავლილიაქვსხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგი,
მაგრამ არ აქვს ჩატარებული სდპ-ის აუდიტი, ვალდებულია აუდიტორული საქმიანობის
(მომსახურების)განხორციელებისშესახებხელშეკრულებისგაფორმებამდემიმართოსსამ-
სახურსხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისგანხორციელებისმოთხოვნით.სამსა-
ხურიხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისგანხორციელებისშესახებგადაწყვეტი-
ლებასიღებსმიმართვიდან5 სამუშაოდღისვადაში. სამსახურისთვისმიმართვისფორმას
ადგენსსამსახური.

11.სამსახურიაუდიტორის/აუდიტორულიფირმისხარისხისმართვისსისტემისმონი-
ტორინგსახორციელებსისეთიპირისმეშვეობით,რომელსაცსაქმიანობისდაწყებამდესულ
მცირებოლოუწყვეტი1წლისგანმავლობაშიარგანუხორციელებიააუდიტორულისაქმი-
ანობა (მომსახურება), აუდიტორულ ფირმაში არ ჰქონია ხმის უფლება, დასაქმებული არ
ყოფილააუდიტორულფირმაშიმმართველობითიორგანოსანსაზედამხედველოორგანოს
წევრადდაარცსხვაგვარადყოფილააუდიტორულფირმასთანდაკავშირებული,არარისდა-
ინტერესებულიხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისშედეგებითდააკმაყოფილებს
სამსახურისმიერდადგენილსაკვალიფიკაციომოთხოვნებს.

12.პირსეკრძალებახარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისგანხორციელება,თუ
იგიიყოიმ აუდიტორის/აუდიტორულიფირმისპარტნიორი/აქციონერი,გარიგებისპარტ-
ნიორი,დასაქმებულიანმასთანსხვაგვარადდაკავშირებულიპირი,რომლისხარისხისმარ-
თვისსისტემისმონიტორინგიცხორციელდება,ამურთიერთობისდასრულებიდან3წლის
განმავლობაში.

13.ხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისგანხორციელებისასსამსახურიუფლე-
ბამოსილიამონიტორინგისპროცესშიჩართოსშესაბამისისფეროსექსპერტებიდადამხმარე
პერსონალი.

14. ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგთან დაკავშირებით სამსახურის მიერ
მოთხოვნილიინფორმაციისსრულადმიღებიდან1თვისვადაშისამსახურიწარადგენსწი-
ნასწარშედეგებს.ხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისსაბოლოოშედეგებიაისახება
სამსახურის მიერდადგენილიფორმითმომზადებულხარისხის მართვის სისტემის მონი-
ტორინგისანგარიშში.სამსახურიგანიხილავსმონიტორინგისანგარიშსდაიღებსგადაწყვე-
ტილებასაუდიტორისთვის/აუდიტორულიფირმისთვისან/დაგარიგებისპარტნიორისთვის
შესაბამისი მოთხოვნებისდადგენის ან/დადაკმაყოფილების ან/და მისთვის პასუხისმგებ-
ლობისდაკისრების შესახებ. აუდიტორის/აუდიტორულიფირმის ხარისხის მართვის სის-
ტემისმონიტორინგისშედეგებისშესახებსამსახურისგადაწყვეტილებაშესაძლებელიაგასა-
ჩივრდესსაბჭოსადასასამართლოში.

15. აუდიტორი/აუდიტორულიფირმა, გარიგების პარტნიორი, აუდიტორულფირმაში
დასაქმებული სერტიფიცირებული ბუღალტერიუფლებამოსილია პირადად ან/და წარმო-
მადგენლის მეშვეობით მიიღოს მონაწილეობა მის მიმართ შედგენილი ხარისხის მართვის
სისტემისმონიტორინგისანგარიშისგანხილვაშიდაწარადგინოსახსნა-განმარტება.

16.თუხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისშედეგებიდამაკმაყოფილებელიარ
არისდააუდიტორი/აუდიტორულიფირმაან/დაგარიგებისპარტნიორისამსახურისმიერ
განსაზღვრულვადაშივერშეასრულებსსამსახურისმიერმიცემულრეკომენდაციებს,სამსა-
ხურივალდებულიაასეთიაუდიტორის/აუდიტორულიფირმისმიმართან/დაკონკრეტულ
აუდიტორულდასკვნაზე–შესაბამისიგარიგებისპარტნიორისმიმართგამოიყენოსპასუხის-
მგებლობისზომებიამკანონითდადგენილიწესით.
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17. აუდიტორისხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისშედეგადგამოვლენილი
დარღვევებისთვისპასუხისმგებლობააუდიტორსეკისრება.აუდიტორულიფირმისხარის-
ხისმართვისსისტემისმონიტორინგისშედეგადგამოვლენილიდარღვევებისთვისპასუხის-
მგებლობაეკისრებააუდიტორულფირმასან/დაკონკრეტულაუდიტორულდასკვნაზე−შე-
საბამისგარიგებისპარტნიორს.“;

გ)მე-20პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„20.ხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისშედეგებისაჯაროა.ესშედეგებიშესა-

ბამისიგადაწყვეტილებისმიღებიდან5სამუშაოდღისვადაშიაისახებარეესტრში.“.
11.მე-20მუხლის:
ა)მე-3პუნქტის„დ“და„ე“ქვეპუნქტებიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„დ)ხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისგანხორციელებისწესისგანსაზღვრას,

წინასწარი შედეგების განხილვის, გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისა და ხარისხის
მართვისსისტემისმონიტორინგისანგარიშისგასაჩივრებისპროცედურებისდადგენას;

ე)რეესტრშირეგისტრირებულიაუდიტორის/აუდიტორულიფირმისხარისხისმართ-
ვისსისტემისმონიტორინგისგანხორციელებას;“;

ბ)მე-9პუნქტსდაემატოსშემდეგიშინაარსის„ბ1“ქვეპუნქტი:
„ბ1)„ფულისგათეთრებისადატერორიზმისდაფინანსებისაღკვეთისხელშეწყობისშესა-

ხებ“საქართველოსკანონისმიზნებიდანგამომდინარე,სამსახურისკომპეტენციისთვისმი-
კუთვნებულსაკითხებთანდაკავშირებითგამოსცემსსამართლებრივაქტებს;“.

12.21-ემუხლისმე-2პუნქტის„დ“ქვეპუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„დ)სამსახურისმიერბუღალტრულიაღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისსფეროე-

ბისშესახებმიღებულგადაწყვეტილებებთან,აგრეთვე„ფულისგათეთრებისადატერორიზ-
მისდაფინანსებისაღკვეთისხელშეწყობისშესახებ“საქართველოსკანონისმიზნებიდანგა-
მომდინარემიღებულგადაწყვეტილებებთანდაკავშირებულისაჩივრებისგანხილვა;“.

13.24-ემუხლის:
ა)სათაურიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„პირისთვის/აუდიტორისთვის/აუდიტორულიფირმისთვის/გარიგების
პარტნიორისთვისგათვალისწინებულიპასუხისმგებლობა“;
ბ)მე-2პუნქტიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„2.ამკანონისVთავითგათვალისწინებულაუდიტორულმომსახურებასთანდაკავში-

რებულიმოთხოვნების(მათშორის,შესაბამისისაერთაშორისოსტანდარტების,ამკანონის
მე-16მუხლითგანსაზღვრულიწესების,ამკანონისმე-19მუხლითგანსაზღვრულიხარის-
ხისმართვისსისტემისმიმართმოთხოვნებისადაამმართვისმონიტორინგისგანხორციელე-
ბასთანდაკავშირებულიმოთხოვნების)დარღვევაგამოიწვევსაუდიტორის/აუდიტორული
ფირმისან/დაშესაბამისიგარიგებისპარტნიორისდაჯარიმებას500ლარიდან5000ლარამდე
ოდენობითან/დარეესტრიდანამოღებას.“.

14.28-ემუხლსდაემატოსშემდეგიშინაარსის22-ეპუნქტი:
„22. ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც პროფესიული მომსახურების ფარგ-

ლებშიაწარმოებსბუღალტრულაღრიცხვასან/დაამზადებსფინანსურანგარიშგებას,ვალ-
დებულიაარაუგვიანეს2023წლის1ივლისისადარეგისტრირდესშესაბამისრეესტრში“.


მუხლი2მუხლი2
1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვე-

უწყებოდაწესებულება − ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისადა აუდიტისზედამ-
ხედველობისსამსახურიამკანონისპირველიმუხლისმე-6პუნქტითგათვალისწინებული
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
131 მუხლით განსაზღვრულ სამართლებრივ აქტებს გამოსცემს ამ კანონის ამოქმედებიდან
არაუგვიანეს3თვისა.

2. ამ კანონის პირველი მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული „ბუღალტრული
აღრიცხვის,ანგარიშგებისადააუდიტისშესახებ“საქართველოსკანონისმე-14მუხლისმე-5
პუნქტითმინიჭებულიუფლებამოსილებასდპ-ისადაიმავეკანონისმე-14მუხლისმე-7პუნ-
ქტითგანსაზღვრულიპირისმიმართაუდიტორულ(აუდიტურ)ფირმასუნარჩუნდებახა-
რისხისმართვისსისტემისმონიტორინგისშედეგებისგამოვლენამდე.
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მუხლი3მუხლი3
1.ესკანონი,გარდაამკანონისპირველიმუხლისპირველიპუნქტის„ბ“ქვეპუნქტისა,

მე-3პუნქტისა,მე-5პუნქტის„ბ“და„გ“ქვეპუნქტებისა,მე-6პუნქტითგათვალისწინებული
კანონის131მუხლისმე-3პუნქტისა,მე-7−მე-10პუნქტებისა,მე-11პუნქტის„ა“ქვეპუნქტისა
დამე-13პუნქტის„ბ“ქვეპუნქტისა,ამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

2.ამკანონისპირველიმუხლისპირველიპუნქტის„ბ“ქვეპუნქტი,მე-3პუნქტი,მე-5პუნ-
ქტის„ბ“და„გ“ქვეპუნქტები,მე-7−მე-10პუნქტები,მე-11პუნქტის„ა“ქვეპუნქტიდამე-13
პუნქტის„ბ“ქვეპუნქტიამოქმედდეს2022წლის15დეკემბრიდან.

3.ამკანონისპირველიმუხლისმე-6პუნქტითგათვალისწინებულიკანონის131მუხლის
მე-3პუნქტიამოქმედდეს2023წლის1ივლისიდან.

საქართველოსპრეზიდენტი  სალომეზურაბიშვილისალომეზურაბიშვილი
თბილისი,

1დეკემბერი2022წ.
N2288-IXმს-Xმპ

ვებგვერდი,27/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
230000000.05.001.020745


საქართველოსკანონისაქართველოსკანონი

საქართველოსსაბაჟოკოდექსშიცვლილებისშეტანისშესახებსაქართველოსსაბაჟოკოდექსშიცვლილებისშეტანისშესახებ

მუხლი1.საქართველოსსაბაჟოკოდექსში(საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე(www.
matsne.gov.ge), 04.07.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230000000.05.001.019529) შეტანილ იქნეს
შემდეგიცვლილება:

1.213-ემუხლის:
ა)მე-6დამე-7ნაწილებიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„6. 2026 წლის 1 იანვრამდეიმთავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში,რომელიც არ მდება-

რეობს სასაზღვრო-საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ან საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილი
აეროპორტისტერიტორიაზე,უცხოქვეყნებისდიპლომატიურიწარმომადგენლობებისადა
მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობების სამსახურებრივი სარგებლობისთვის, ამ
წარმომადგენლობებისადადიპლომატიურიმისიებისწევრების(მათთანმცხოვრებიოჯახის
წევრებისჩათვლით)პირადისარგებლობისთვისმათზესაცალოწესითშესაძლებელიარეა-
ლიზებულიქნესუცხოურისაქონელისატარიფოდაარასატარიფოღონისძიებებისგანხორ-
ციელებისგარეშეან/დასაქართველოსსაქონელი.

7.ოქროსსიაშიშეყვანითპირს2026წლის1იანვრამდეენიჭებაუფლება,კუთვნილისა-
ქონლისსაქართველოსსაბაჟოტერიტორიაზეშემოტანისასან/დასაქართველოსსაბაჟოტე-
რიტორიიდანგატანისასისარგებლოსგამარტივებულისაბაჟოფორმალობებით.“;

ბ)მე-9დამე-10ნაწილებიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„9.2026წლის1იანვრამდეამკოდექსის66-ემუხლითგათვალისწინებულისაქონლის

შემოტანისზოგადიდეკლარაციისწარდგენადმიიჩნევასაქონლისსაქართველოსსაბაჟოტე-
რიტორიაზეშემოტანისშემთხვევაშისაბაჟოგამშვებპუნქტშიდეკლარანტისანმისიწარმო-
მადგენლისმიერსაქართველოსსაბაჟოკანონმდებლობითგათვალისწინებულიდოკუმენტე-
ბისსაბაჟოორგანოსთვისწარდგენა.

10.2026წლის1იანვრამდესაბაჟოორგანოსთვისამკოდექსის155-ემუხლითგათვალის-
წინებულისაქონლისგატანისზოგადიდეკლარაციისწარდგენაარმოითხოვება.“.

2.214-ემუხლისმე-3ნაწილიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„3.ამკოდექსისXწიგნისმოქმედებაშეჩერდეს2026წლის1იანვრამდე.“.
მუხლი2.მუხლი2.ესკანონიამოქმედდეს2023წლის1იანვრიდან.

საქართველოსპრეზიდენტი  სალომეზურაბიშვილისალომეზურაბიშვილი
თბილისი,

16დეკემბერი2022წ.
N2440-IXმს-Xმპ
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ვებგვერდი,21/12/2022
სარეგისტრაციოკოდი
000000000.00.00.016689

შემოსავლებისსამსახურისუფროსისშემოსავლებისსამსახურისუფროსის
ბრძანება№30813ბრძანება№30813

2022წლის7დეკემბერიქ.თბილისი2022წლის7დეკემბერიქ.თბილისი

„ცალკეულშემთხვევებშიგადასახადისგადამხდელისათვის„ცალკეულშემთხვევებშიგადასახადისგადამხდელისათვის
საგადასახადოანგარიშფაქტურის,საგადასახადოდოკუმენტისგამოწერის/საგადასახადოანგარიშფაქტურის,საგადასახადოდოკუმენტისგამოწერის/
დადასტურებისდასასაქონლოზედნადებისგამოწერისგადამხდელისდადასტურებისდასასაქონლოზედნადებისგამოწერისგადამხდელის
მიერგამოწერილიელექტრონულისაგადასახადოანგარიშ-ფაქტურისმიერგამოწერილიელექტრონულისაგადასახადოანგარიშ-ფაქტურის
გამოყენებისსპეციალურიწესისგანსაზღვრისშესახებ“ინსტრუქციისგამოყენებისსპეციალურიწესისგანსაზღვრისშესახებ“ინსტრუქციის

დამტკიცებისთაობაზე“შემოსავლებისსამსახურისუფროსის2022წლისდამტკიცებისთაობაზე“შემოსავლებისსამსახურისუფროსის2022წლის
16თებერვლის№3751ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე16თებერვლის№3751ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 16 თებერვლის №3751 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანისთაობაზე „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011
წლის23მაისის№303ბრძანებითდამტკიცებულიდებულებისმე-3მუხლისმე-2პუნქტის„ზ“
და„უ“ქვეპუნქტების,„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“საქართველოსფინანსთა
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის№996 ბრძანებითდამტკიცებული ინსტრუქციის 563
მუხლისპირველიპუნქტის„გ“ქვეპუნქტისადაამავემუხლისმე-3პუნქტის„ბ“ქვეპუნქტის,
ასევე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე,
ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1. „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურის,საგადასახადოდოკუმენტისგამოწერის/დადასტურებისდასასაქონლო
ზედნადების გამოწერის უფლების შეზღუდვის და გადასახადის გადამხდელის მიერ
გამოწერილიელექტრონულისაგადასახადოანგარიშ-ფაქტურისგამოყენებისსპეციალური
წესის განსაზღვრის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების
სამსახურის უფროსის 2022 წლის 16 თებერვლის №3751 ბრძანებით დამტკიცებულ
ინსტრუქციაშიშეტანილიქნესშემდეგიცვლილება:

1.მე-3მუხლისპირველპუნქტსდაემატოს11–14პუნქტებიშემდეგიშინაარსით:
„11. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალური წესზე გადასახადის

გადამხდელისნებაყოფლობითგადაყვანაშესაძლებელიაგანხორციელდეს:
ა)სრულად;
ბ)ნაწილობრივ;
12. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალურ წესზე გადასახადის

გადამხდელის სრულად გადასვლისას, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოწერის
სპეციალური წესი ვრცელდება მის მიერ გამოწერილ ყველა საგადასახადო ანგარიშ-
ფაქტურაზე.

13. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების სპეციალურ წესზე გადასახადის
გადამხდელისნაწილობრივგადასვლისას, საგადასახადოანგარიშ-ფაქტურებისგამოწერის
სპეციალური წესი გავრცელდება მხოლოდ მის მიერ შერჩეულ საგადასახადო ანგარიშ-
ფაქტურაზე.

14. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების გამოყენების სპეციალურ წესზე გადასახადის
გადამხდელის ნაწილობრივ გადაყვანა შესაძლებელია განხორციელდეს ნებაყოფლობით,
გარდაიმშემთხვევისა,თუგადასახადისგადამხდელისრულადგადასულიასაგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურებისგამოყენებისსპეციალურწესზე.“.
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2.მე-3მუხლისმე-3პუნქტსდაემატოს31პუნქტიშემდეგიშინაარსით:
„31.თუგადასახადისგადამხდელინაწილობრივსარგებლობსსაგადასახადოანგარიშ-

ფაქტურების გამოყენების სპეციალური წესით და ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად
დაუფიქსირდებადავალიანება,გადასახადისგადამხდელისრულადგადავასაგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურებისგამოყენებისსპეციალურწესზე.“.

3.მე-3მუხლსდაემატოსმე-7პუნქტიშემდეგიშინაარსით:
„7. სეს ესნ-ის მე-10, მე-11 და მე-12 ჯგუფებით გათვალისწინებული საქონლის

შეძენისასმიმღები(მყიდველი)უფლებამოსილიამიმწოდებელს(გამყიდველს)მოსთხოვოს
საგადასახადოანგარიშ-ფაქტურა,რომელზეცვრცელდებასაგადასახადოანგარიშ-ფაქტურის
გამოყენებისსპეციალურიწესი.

4.მე-4მუხლსდაემატოსმე-6პუნქტიშემდეგიშინაარსით:
„6.თუსაგადასახადოანგარიშ-ფაქტურისგამოყენებისსპეციალურიწესისშესაბამისად

გამოწერილისაგადასახადოანგარიშ-ფაქტურაგააქტიურებულიაავტომატურად,ამმუხლის
მე-3 პუნქტის შესაბამისად, მიმწოდებლის (გამყიდველის) საგადასახადო შემოწმების
შედეგების გათვალისწინებით, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გაუქმების ან/და
მიმღებისთვის (მყიდველისთვის) დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის გაუქმების (აღდგენის)
შემთხვევაში, მიმღები (მყიდველი) უფლებამოსილია შემოსავლების სამსახურს მიმართოს
საგადასახადოანგარიშ-ფაქტურაშიმითითებულიშესაბამისიდღგ-ისთანხისგადასახადის
გადამხდელისპირადიაღრიცხვისბარათზეასახვისმიზნით.“.

5.მე-6მუხლის„გ“ნაწილიჩამოყალიბდესშემდეგირედაქციით:
„გ) მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის „ა“ და „ბ“ პუნქტებით გათვალისწინებულ

საკითხებზეერთობლივადანცალ-ცალკე.“.

მუხლი2.მუხლი2.ესბრძანებაამოქმედდესხელმოწერისთანავე.

სამსახურისუფროსი ლევანკაკავა ლევანკაკავა
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხ	ვა:

ვართ შპს, რო მე ლიც არის დღგს გა დამ ხ დე ლი. დიპ ლო მატ მა ფი ზი კურ მა პირ მა, 
წი ნას წა რი ინ ვო ი სის სა ფუძ ველ ზე, თან ხა ჩაგ ვი რიცხა ავან სად (დღგს გა რე შე), 
სა ქო ნელს მომ დევ ნო თვე ში მი ვა წო დებთ.  რო გორ ავ სა ხოთ დეკ ლა რა ცი ა ში მი
ღე ბუ ლი ავან სი, რო მე ლიც არ იბეგ რე ბა?

პა	სუ	ხი:

თუდაცულიადღგ-ისგანჩათვლისუფლებითგათავისუფლებისყველაწინაპირობადა
დიპლომატზე მიწოდება გათავისუფლებულიადღგ-ისგან (რაც ითვალისწინებს მ.შ.
საფ-ისგამოწერისვალდებულებასაც),დეკლარაციაშიამთანხასასახავთ,როგორც
დღგ-ისგანჩათვლისუფლებითგათავისუფლებულბრუნვას.

კითხ	ვა:

შპსს გა შე ნე ბუ ლი აქვს ნუ შის ნერ გე ბი, რო მე ლიც აღი ა რე ბუ ლია ძი რი თად სა შუ ა
ლე ბად. გვა ინ ტე რე სებს, მას ში გა დახ დილ თან ხას ქო ნე ბის გა და სა ხად ში ვით ვა
ლის წი ნებთ, თუ რო გორც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტი, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია 
ქო ნე ბის გა და სა ხა დი დან?

პა	სუ	ხი:

საგადასახადოკოდექსისმე-8.6მუხლისთანახმად,ცხოველიანმცენარეწარმოადგენს
ბიოლოგიურაქტივს,ხოლო206.1-ემუხლის„ც“ქვეპუნქტისთანახმად,ბიოლოგიური
აქტივიგათავისუფლებულიაქონებისგადასახადისგან.აქედანგამომდინარე,თუთქვენი
ნერგებისრულადექცევაბიოლოგიურიაქტივისგანმატებაში,ისგათავისუფლებულია
ქონებისგადასახადისგან.

კითხ	ვა:

სა გა და სა ხა დო კო დექ სით რა შე ღა ვა თე ბი და პრე ფე რენ ცი ე ბი არ სე ბობს აიტი 
კომ პა ნი ებ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში, მათ შო რის არა რე ზი დენტ კომ პა ნი ებ ზეც, რომ ლე ბიც 
ოპე რი რე ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში?

პა	სუ	ხი:

თქვენიკითხვაძალიანმოცულობითიადაშეეხებასაგადასახადოკანონმდებლობისდიდ
ნაწილს,რაცარგვაძლევსადეკვატურიპასუხისგაცემისსაშუალებას,ვინაიდანსაუბა-
რიასხვადასხვასტატუსისპირობებშისხვადასხვაგადასახადისგანგათავისუფლებაზე,
სრულიადგანსხვავებულიმოთხოვნებისშესრულებისპირობებში.
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ზოგადადაღნიშნულისექტორისკომპანიისგადასახადებისგანგათავისუფლებაშესაძლე-
ბელიამიღწეულიქნესისეთისპეციალური„სტატუსების“მიღებისშემდგომ,როგორიცაა:

1. ვირტუალურიზონისპირი

2. საერთაშორისოკომპანია

თუმცააღნიშნულისტატუსებისაღება-შენარჩუნებისთვისაუცილებელიაგანსხვავებული
სახისწინაპირობებისადამოთხოვნებისდაკმაყოფილება.

გარდასპეციალურისტატუსებისმიღებისგზითგადასახადებისგანგათავისუფლებისა,
დღგ-ისნაწილშიგათავისუფლებაშესაძლებელიამიღწეულიქნესიმშემთხვევაში,თუ
მომსახურებისგაწევისადგილადსსკ-ის1621-ემუხლითჩაითვლებაარასაქართვე-
ლოს,არამედუცხოქვეყნისტერიტორია.

გამომდინარეიქიდან,რომთქვენმიერდასმულისაკითხიძალიანვრცელიდამო-
ცულობითია, ჩვენი აზრით, აჯობებს, თუ უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის მიმართავთ
საგადასახადოკონსულტანტს.

კითხ	ვა:

ვართ შპს, რო მე ლიც საქ მი ა ნობს სა ერ თა შო რი სო გა და ზიდ ვებ ში. გვა ინ ტე რე სებს, 
იბეგ რე ბა თუ არა საზღ ვარ გა რეთ მივ ლი ნე ბის დროს, სას ტუმ როს თ ვის გა დახ დი
ლი ზვრულ ზე მა ღა ლი თან ხა, მი უ ხე და ვად იმი სა, არის თუ არა დო კუ მენ ტუ რად 
და დას ტუ რე ბუ ლი სას ტუმ რო ხარ ჯე ბი?

პა	სუ	ხი:

თქვენმიერდასმულისაკითხიმეტისმეტადვრცელიდაორაზროვანია.ამუკანასკნე-
ლისგამოარისუამრავიშემთხვევა,როცაამთემაზემოხდაკომპანიებისდაჯარიმება
შემოსავლებისსამსახურისმიერდანიშნულისაგადასახადოშემოწმებისას.

თუმცა,მეორემხრივ,არიანკომპანიები,რომლებმაცწარმატებითდააღწიესთავისამივ-
ლინებოხარჯებისგაწევისპირობებშიკომპანიებისდამატებითსაგადასახადოდაბეგვრას.

ზოგადად,მივლინებისხარჯებისგაწევისას,იმისათვის,რომარმოხდესკომპანიის-
თვისდამატებითისაგადასახადოვალდებულებებისდაკისრება,უნდასრულდებოდეს
შემდეგიწინაპირობები:

1. მივლინებაშიუნდაიგზავნებოდესდაქირავებითმომუშავეპირი(იხ.სსკ-ისმე-12
მუხლი)დაარამომსახურებისგამწევი„გარეშე“ფიზიკურიპირი.

2. სახეზეუნდაიყოსდაქირავებულისე.წ.დროებითი„მოწყვეტა“მისიძირითადისა-
მუშაოადგილიდან.

3. მივლინებადაკავშირებულიუნდაიყოსკომპანიისეკონომიკურსაქმიანობასთან.

ზემოთ ჩამოთვლილი წინაპირობიდანრომელიმეს შეუსრულებლობის შემთხვევაში
მივლინებისხარჯებიდაიბეგრებაარამხოლოდდადგენილინორმისზემოთთანხების
გადახდისას,არამედზემოთხსენებულინორმისფარგლებშიც.აქედანგამომდინარე,
აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობისას პირველრიგში ეს საგადასახადორისკები უნდა
გამოირიცხოს.
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თქვენმიერდასმულისაკითხისსირთულიდანგამომდინარე,არსებობსსხვასაგადასა-
ხადორისკებიც,რაზეცამომწურავიპასუხისგაცემაცკითხვა-პასუხისამფორმატშიმე-
ტისმეტადრთულია,ვინადანსაჭიროებსდამატებითიინფორმაციისმოძიებას.ამიტომაც
აჯობებს,თუუფრომეტიკონკრეტიკისთვისმიმართავთსაგადასახადოკონსულტანტს.

კითხ	ვა:

შპს ქი რა ობს ფი ზი კუ რი პი რის გან ავ ტო მო ბილს და მი სი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის პე რი ოდ ში 
უზ რუნ ველ ყოფს ყვე ლა ხარჯს, საწ ვა ვის ჩათ ვ ლით. რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია ამ 
ხარ ჯე ბის დღგს ჩათ ვ ლა?

პა	სუ	ხი:

შესაძლებელია,თუდაადასტურებთამდანახარჯებისკავშირსთქვენსეკონომიკურსაქ-
მიანობასთანდასაწვავიჩამოწერილიიქნებამოქმედიკანონმდებლობითდადგენილი
წესით.

კითხ	ვა:

შპსმ იმ პორ ტით ბა ქო დან შე მო ვი ტა ნეთ სა ქო ნე ლი, რომ ლის ნა წი ლიც გა ფუ
ჭე ბუ ლი ა, რაც აღ მო ვა ჩი ნეთ გან ბა ჟე ბის შემ დ გომ ჩვენს საწყობ ში. ეს უვარ გი სი 
სა ქო ნე ლი უკან უნ და და ვუბ რუ ნოთ მომ წო დე ბელს. გვა ინ ტე რე სებს, რა სა ბუ თე ბია 
სა ჭი რო ჩვე ნი მხრი დან ან / და მომ წო დებ ლის მხრი დან და რა და ბეგ ვ რის რე ჟიმ ში 
მოხ ვ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი სა ქო ნე ლი?

პა	სუ	ხი:

თუსაქონელიუკვეგანბაჟებულიაიმპორტისრეჟიმში,მაშინმისისაზღვარგარეთგატანა
მოხდებაექსპორტისრეჟიმში.რაცშეეხებასაბუთებისიურიდიულგაფორმებას,აჯობებს,
თუმიმართავთკონსულტანტს.

კითხ	ვა:

ვარ ფი ზი კუ რი პი რი. სა კუ თა რი მოხ მა რე ბის თ ვის რა რა ო დე ნო ბის იდენ ტუ რი სა
ქონ ლის შე მო ტა ნა შე მიძ ლია ერ თ ბა შად, არის თუ არა შეზღუდ ვა სა ერ თოდ ანა
ლო გი უ რი სა ქონ ლის შე მო ტა ნი სას და ასე ვე, შეზღუ დუ ლია თუ არა თან ხობ რი ვად 
ასე თი სა ქონ ლის შე მო ტა ნა სა გა და სა ხა დო კო დექ სით?

პა	სუ	ხი:

საგადასახადოკოდექსის199-ემუხლის„დ“ქვეპუნქტისთანახმად,იმპორტისგადასა-
ხადისგანგათავისუფლებულია:

„დ)ფიზიკურიპირისმიერ:

დ.ა) კალენდარულდღეში ერთხელ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურის02,04,06−12,15−21 ჯგუფებისადა0302−0307,
2201−2202სასაქონლოპოზიციებისშესაბამისიჯამურითანხით500ლარამდეღირებუ-
ლების,30კგ-მდესაერთოწონისკვებისპროდუქტებისიმპორტი(მათშორის,საფოსტო
გზავნილისშემთხვევაში),რომელიცარარისგანკუთვნილიეკონომიკურისაქმიანობისათვის;
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დ.ბ)30კალენდარულდღეშიერთხელსაგარეო-ეკონომიკურისაქმიანობისეროვნული
სასაქონლონომენკლატურის28-ე–97-ეჯგუფებით(საგარეო-ეკონომიკურისაქმიანობის
ეროვნულისასაქონლონომენკლატურის38249098001კოდითგათვალისწინებუ-
ლისაქონლისგარდა)გათვალისწინებული500ლარამდეღირებულების,30კგ-მდე
საერთოწონისსაქონლისიმპორტი,რომელიცეკონომიკურისაქმიანობისათვისგან-
კუთვნილიარარის;

დ.გ)მგზავრისმიერ200ღერისიგარეტისან50სიგარისან50სიგარილასანსა-
გარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2403
9990002კოდითგათვალისწინებული200ღერითამბაქოსნაწარმისანსაგარეო-
-ეკონომიკურისაქმიანობისეროვნულისასაქონლონომენკლატურის240399900
01კოდითგათვალისწინებული10ცალიკაფსულისდამსგავსისახისპროდუქტისან
250გრამითამბაქოსსხვანაწარმის(გარდათამბაქოსნედლეულისა)იმპორტი,ანამ
ქვეპუნქტშიმითითებულითამბაქოსნაწარმისსახეობათანაკრებისიმპორტი,თუმასში
შემავალითითოეულისახეობისთამბაქოსნაწარმისწილისპროცენტულმაჩვენებელ-
თა(პროცენტულიმაჩვენებელიშესაბამისზღვრულოდენობასთანმიმართებით)ჯამი
100-სარაღემატება,ანსაგარეო-ეკონომიკურისაქმიანობისეროვნულისასაქონლო
ნომენკლატურის38249098001კოდითგათვალისწინებული50მლსაქონლისიმ-
პორტი,რომელიცმგზავრისგადაყვანისასბარგითან/დახელბარგითგადაიზიდებადა
რომელიცეკონომიკურისაქმიანობისათვისარარისგანკუთვნილი;

დ.გ1)მგზავრისმიერჯამურად1ლიტრი22%და22%-ზემეტიალკოჰოლისშემცვე-
ლობისალკოჰოლიანისასმელისან80%და80%-ზემეტიალკოჰოლისშემცველობის
არადენატურირებულიეთილისსპირტისან2ლიტრი22%-ზენაკლებიალკოჰოლის
შემცველობისალკოჰოლიანისასმელისიმპორტი,ანამქვეპუნქტშიმითითებულიალ-
კოჰოლიანისასმელის(გარდალუდისადაღვინისა)სახეობათანაკრებისიმპორტი,
თუმასშიშემავალითითოეულისახეობისალკოჰოლიანისასმელის(გარდალუდისა
დაღვინისა)წილისპროცენტულმაჩვენებელთა(პროცენტულიმაჩვენებელიშესაბამის
ზღვრულოდენობასთანმიმართებით)ჯამი100-სარაღემატება,ან4ლიტრიღვინის
და16ლიტრილუდის იმპორტი,რომლებიც მგზავრის გადაყვანისას ბარგით ან/და
ხელბარგით გადაიზიდებადარომლებიც ეკონომიკური საქმიანობისათვის არ არის
განკუთვნილი;

დ.დ)უცხოეთშიყოველ6თვეზემეტიხნითყოფნისშემდეგსაქართველოშიშემოსული
ფიზიკურიპირისმიერსაგარეო-ეკონომიკურისაქმიანობისეროვნულისასაქონლონო-
მენკლატურის28-ე–97-ეჯგუფების(გარდა87-ეჯგუფისა)შესაბამისი15000ლარის
ღირებულების საქონლის იმპორტი,რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური
საქმიანობისათვის,ხოლოსაზღვარგარეთსაქართველოსდიპლომატიურიწარმომად-
გენლობიდანანსაკონსულოდაწესებულებიდანროტაციისწესითსამუშაომივლინები-
დანგამოწვეულიდიპლომატიურითანამდებობისპირისათვის–დამატებითმისმიერ
პირადისარგებლობისათვისგანკუთვნილისაქონლის(ოჯახზეთითოსატრანსპორტო
საშუალების,მაცივრის,კომპიუტერისადატელევიზორის)იმპორტი;

დ.ე)საქართველოშიმუდმივადსაცხოვრებლადშემოსვლისას(რაცდასტურდებასაქარ-
თველოსიუსტიციისსამინისტროსმიერდადგენილიწესითგაცემულიშესაბამისიდოკუ-
მენტით)საქონლის(მათშორის,ავეჯის,საყოფაცხოვრებოდანიშნულებისსაქონლის,
ოჯახზეერთისატრანსპორტოსაშუალების)იმპორტი,რომელიცარარისგანკუთვნილი
ეკონომიკურისაქმიანობისათვის;
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დ.ვ)საფოსტოგზავნილისშემთხვევაშისაგარეო-ეკონომიკურისაქმიანობისეროვნულისა-
საქონლონომენკლატურის28-ე–97-ეჯგუფებისშესაბამისი300ლარამდეღირებულების,
30კგ-მდესაერთოწონისსაქონლის(საგარეო-ეკონომიკურისაქმიანობისეროვნულისასა-
ქონლონომენკლატურის38249098001კოდითგათვალისწინებულისაქონლისგარდა)
იმპორტი,რომელიცეკონომიკურისაქმიანობისათვისგანკუთვნილიარარის,აგრეთვე200
ღერისიგარეტისან50სიგარისან50სიგარილასანსაგარეო-ეკონომიკურისაქმიანობის
ეროვნულისასაქონლონომენკლატურის24039990002კოდითგათვალისწინებული
200ღერითამბაქოსნაწარმისანსაგარეო-ეკონომიკურისაქმიანობისეროვნულისასაქონ-
ლონომენკლატურის24039990001კოდითგათვალისწინებული10ცალიკაფსულის
დამსგავსისახისპროდუქტისან250გრამითამბაქოსსხვანაწარმის(გარდათამბაქოს
ნედლეულისა)იმპორტი,ანამქვეპუნქტშიმითითებულითამბაქოსნაწარმისსახეობათა
ნაკრებისიმპორტი,თუმასშიშემავალითითოეულისახეობისთამბაქოსნაწარმისწილის
პროცენტულმაჩვენებელთა(პროცენტულიმაჩვენებელიშესაბამისზღვრულოდენობასთან
მიმართებით)ჯამი100-სარაღემატება,ანსაგარეო-ეკონომიკურისაქმიანობისეროვნუ-
ლისასაქონლონომენკლატურის38249098001კოდითგათვალისწინებული50მლ
საქონლისიმპორტი,აგრეთვე4ლიტრიყველასახისალკოჰოლიანისასმელისიმპორტი;

დ.ზ)საჰაეროტრანსპორტითშემოტანისშემთხვევაშისაგარეო-ეკონომიკურისაქმია-
ნობისეროვნულისასაქონლონომენკლატურის28-ე–97-ეჯგუფებისშესაბამისი3000
ლარამდეღირებულების,30კგ-მდესაერთოწონისსაქონლისიმპორტი,რომელიცარ
არისგანკუთვნილიეკონომიკურისაქმიანობისათვის“.

ამავე(199-ე)მუხლშიშეგიძლიათგაეცნოთაგრეთვესხვასაქონლისჩამონათვალს,
რომელიცგათავისუფლებულიაიმპორტისგადასახადისგანყველაკატეგორიისგადა-
სახადისგადამხდელისთვის.

გარდაამისა,აღნიშნულისაქონელი,შემთხვევათაუმეტესობაში,ასევეთავისუფლდება
იმპორტისასგადასახდელიდღგ-ისგანაც(იხ.171-ედა172-ემუხლები),ხოლოაქცი-
ზურისაქონელი-აქციზისგანაც(იხ.194-ემუხლი).

კითხ	ვა:

თუ არა რე ზი დენ ტი ფი ზი კუ რი პი რი ონ ლა ინ რე ჟიმ ში მი წევს სა კონ სულ ტა ციო 
მომ სა ხუ რე ბას, მომ სა ხუ რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში სა შე მო სავ ლო 10%ით უნ და 
დავ ბეგ რო და ასე ვე უკუ და ბეგ ვ რის დღგ არის თუ არა გა და სახ დე ლი? კო დექ სის 
რო მე ლი პუნ ქ ტით შე იძ ლე ბა და მი დას ტურ დეს მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ად გი ლი?

პა	სუ	ხი:

თუთქვენარამეწარმეფიზიკურიპირიბრძანდებით,მაშინასეთივალდებულებებიარ
წარმოგეშობათ.ხოლოთუთქვენმეწარმეფიზიკურიპირიანიურიდიულიპირიხართ,
მაშინშეიძლებაწარმოგეშვათარარეზიდენტისსაშემოსავლოგადასახადისდაკავების
ვალდებულებათუსრულდება(იხ.საგადასახადოკოდექსის104-ედა134-ემუხლები)
ქვემოთმოცემულისამივეწინაპირობა:

1. არარეზიდენტისთვისგადახდილიშემოსავალიითვლებასაქართველოშიარსებული
წყაროდანმიღებულშემოსავლადსსკ-ის104-ემუხლისმიხედვით(დასაზუსტებელია,
რასეხებაესმომსახურება,სადგაიწევაესმომსახურებაფაქტობრივადდასხვა
დეტალები).
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2. არარეზიდენტიარეწევამომსახურებასსაქართველოშიარსებულიმუდმივიდაწე-
სებულებისმეშვეობით.

3. არარეზიდენტიკომპანიაარისიმქვეყნისრეზიდენტი,რომელთანაცსაქართველოს
არგააჩნიაორმაგიდაბეგვრისგანთავიდანაცილებისსაერთაშორისოშეთანხმება
ანასეთიშეთანხმებაარსებობს,მაგრამარითვალისიწინებსსაქართველოშიგა-
დასახადისგანგათავისუფლებასამათუიმმიზეზისგამო(არარისწარმოდგენილი
რეზიდენტობისცნობა,შემოსავლებისმიმღებიარარისშემოსავლის„ბენეფიციური
მფლობელი“,არარისცალსახაჩანაწერი,რომშემოსავალიდაიბეგრებამეორე
ქვეყანაშიდასხვა).

გარდაამისა,თუარარეზიდენტიფიზიკურიპირისსაცხოვრებელიადგილიმდებარეობს
უცხოეთში,წარმოგეშობათუკუდაბეგვრისდღგ-ისდარიცხვისადაშემდგომშიგადახდის
ვალდებულება(იხ.161-ედა1621-ემუხლები)იმპირობით,რომთქვენიკომპანია
არარისდღგ-ისგადამხდელიანახორციელებსე.წ.ჩათვლისუფლებისგარეშეგათა-
ვისუფლებულოპერაციებს.

იმშემთხვევაში,თუკომპანიაწარმოადგენსდღგ-ისგადამხდელსდააქვს,მაგალი-
თისთვის,მხოლოდ18%-იანიბრუნვები,მოხდებაუკუდაბეგვრისდღგ-ისდარიცხვადა
ჩათვლა,რაცდამატებითსაგადასახადოვალდებულებებსარწარმოშობს.

კითხ	ვა:

შპსს ფი ზი კურ მა პირ მა მა ჩუ ქა მა ღა ზი ის თ ვის სა ვაჭ რო ინ ვენ ტა რი. რო გორ უნ და 
გა ვა ფორ მო შპსს სა ხელ ზე იმ დროს, რო დე საც თა ვად ამ ფი ზი კურ პირს არა
ნა ი რი დო კუ მენ ტი არ აქვს მი სი სა კუთ რე ბის და სამ ტ კი ცებ ლად. მას ყვე ლა ფე რი 
შე ძე ნი ლი ჰქონ და დი დი ხნის წინ. ხომ არ იბეგ რე ბა ეს ფი ზი კუ რი პი რი და რო გორ 
ავიყ ვა ნო კა ნო ნი ე რად ჩემს ბა ლან ს ზე ეს ნა ჩუ ქა რი ქო ნე ბა?

პა	სუ	ხი:

გააფორმეთჩუქებისხელშეკრულებადაბალანსზეასაყვანადშეაფასეთესქონებასა-
ბაზროღირებულებით.

მჩუქებელიფიზიკური პირისდაბეგვრის საკითხი ბევრფაქტორზეადამოკიდებული,
მაგალითად,იყენებდათუარაიგიამქონებასეკონომიკურისაქმიანობისთვის,არის
თუარაესპირირეგისტრირებულიმეწარმედ,გასულიათუარამისიშეძენიდან2წელი
(საშემოსავლოგადასახადისმიზნებისთვის)დაა.შ.

ამუკანასკნელიმომენტებისდაზუსტებისგარეშერთულიიქნებათქვენმიერდასმულ
საკითხზეამომწურავიპასუხისგაცემა.

კითხ	ვა:

ვართ ახა ლი რე გის ტ რი რე ბუ ლი ტუ რო პე რა ტო რი და გვა ინ ტე რე სებს, ტუ რიზ მის 
სფე რო ში დღგს გა დახ და ზე რა ი მე შე ღა ვა თი ხომ არ არ სე ბობს, ანუ ავი ა ბი ლე თე
ბის და უცხო ეთ ში სას ტუმ რო ე ბი სათ ვის გა და რიცხუ ლი თან ხე ბი სტან დარ ტუ ლად 
იბეგ რე ბა დღგით?
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პა	სუ	ხი:

საგადასახადოკოდექსის172.1-ემუხლის„ი“ქვეპუნქტისთანახმად,დღგ-ისგანჩათ-
ვლისუფლებითგათავისუფლებულია:
„ი)მგზავრთადაბარგისგადაზიდვისმომსახურებისადაამგადაზიდვასთანუშუალოდ
დაკავშირებულიმომსახურებისგაწევაიმპირობით,რომგაგზავნისანდანიშნულების
პუნქტიმდებარეობსსაქართველოსფარგლებისგარეთდაასეთგადაზიდვაზეგაფორ-
მებულიაერთიანისატრანსპორტოდოკუმენტი.ასეთგადაზიდვასთანუშუალოდდაკავ-
შირებულიმომსახურებებია:
ი.ა) მგზავრისან/დასატრანსპორტოსაშუალებისგაგზავნასთან/ მიღებასთანდაკავ-
შირებული მომსახურება, აგრეთვე აეროპორტების, ნავსადგურების, სარკინიგზოდა
საავტომობილოვაგზლებისმიერგაწეულიმომსახურება;
ი.ბ)აერო-ანსაზღვაოსანავიგაციო,სადისპეტჩეროან/დასაინფორმაციომომსახურება,
აგრეთვესააერნაოსნომომსახურებაზეზედამხედველობა;
ი.გ) ინსპექტირების, დათვალიერების, სატრანსპორტოდამუშავების (მათ შორის,
დატვირთვისადაგადმოტვირთვის),ტრანსპორტირებისთვისშეფუთვისადაშენახვის
მომსახურება;
ი.დ)მგზავრთასაერთაშორისოგადაყვანისსამგზავრობილეთებისრეალიზაციისმომ-
სახურება;
ი.ე)აეროპორტებისადანავსადგურებისსაბაჟოკონტროლისზონაშიმგზავრთამომსა-
ხურება,რომლისღირებულებაშედისსაერთაშორისოგადაყვანისსამგზავრობილეთის
ფასში;
ი.ვ)ნავსადგურებშიაგენტირებისმომსახურება“.
აქედან გამომდინარე მგზარვთა საერთაშორისო გადაყვანისა და საერთაშორისო
გადაყვანის ბილეთებისრეალიზაციის მომსახურება გათავისუფლებულიადღგ-ისგან
ჩათვლისუფლებით.
რაცშეეხებაუცხოქვეყნისტერიტორიაზეშეძენილისასტუმრომომსახურებისდაბეგვრას
უკუდაბეგვრისდღგ-ით,სსკ-ის1621-ემუხლისმიხედვით,უძრავქონებასთანდაკავში-
რებულიმომსახურებაითვლებაუცხოქვეყნისტერიტორიაზეგაწეულადდაშესაბამისად
უკუდაბეგვრისდღგ-ითარიბეგრება.

კითხ	ვა:

ტუ რო პე რა ტო რი, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლო ში უცხო ე თი დან შე მო ყავს ტუ რის ტე ბი 
და ად გილ ზე უწევს  მომ სა ხუ რე ო ბას, მა გა ლი თად სას ტუმ რო ში გან თავ სე ბა, ტრან
ს პორ ტი რე ბა, კვე ბა და ა.შ., გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია თუ არა დღგსგან ჩათ ვ ლის 
უფ ლე ბით, ანუ ეს არის ნუ ლო ვა ნი და ბეგ ვ რა თუ სხვა და ბეგ ვ რის რე ჟი მია კი დევ 
კო დექ სით?

პა	სუ	ხი:

საგადასახადოკოდექსის172.4-ემუხლის„პ“ქვეპუნქტისთანახმად,დღგ-ისგანჩათ-
ვლისუფლებითგათავისუფლებულია:

„პ)ტუროპერატორისმიერსაქართველოსტერიტორიაზეუცხოელიტურისტისორგანიზებული
შემოყვანადამისთვისსაქართველოსტერიტორიაზეტურისტულიპროდუქტისმიწოდება“.



57

საგადასახადოკოდექსის157-ემუხლითგანსაზღვრულიაშემდეგიტერმინები:

„შ)ტუროპერატორი−პირი,რომელიცახორციელებსტურისტულიპროდუქტისფორ-
მირებასდატურისტისთვისმიწოდებას;

ჩ)ტურისტი–ფიზიკურიპირი,რომელსაცმიეწოდებატურისტულიპროდუქტი,საქართ-
ველოშიარანაკლებ24საათისდაარაუმეტესერთიწლისვადითმოგზაურობის(მათ
შორის,დასვენებისან/დაგაჯანსაღების)მიზნით;

ც)ტურისტულიპროდუქტი–ტურისტულიმომსახურებისსახეობათა(მათშორის,ტრანს-
პორტირება,განთავსება,კვება,გიდისმომსახურება,აგრეთვეტურისტულიმომსახურების
დამხმარემომსახურება)არანაკლებორიკომპონენტისერთობლიობა“.

აქედანგამომდინარე,თუტუროპერატორისმიერხდებაუცხოელიტურისტისორგანი-
ზებულადშემოყვანადასაქართველოში2დამეტიტურისტულისერვისისგანშემდგარი
პროდუქტისმიწოდება,ასეთიმომსახურება(2021წლამდემოქმედიკანონმდებლობით
მოიხსენიებოდა,როგორცტურისტულიპაკეტი)გათავისუფლებულიადღგ-ისგანჩათვ-
ლისუფლებით.

კითხ	ვა:

შპსს სა სარ გებ ლოდ ჩავ რიცხე ავან სი (პროდუქცია + მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე
ბა). თუ შპს არ ას რუ ლებს თა ვის ვალ დე ბუ ლე ბას, რა პრო ცე სი არ სე ბობს მომ
ხ მა რებ ლის უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად, თან ხის და საბ რუ ნებ ლად და კომ პენ სა ცი ის 
მო სათხო ვად? 

პა	სუ	ხი:

თქვენიუფლებებისდასაცავადუნდამიმართოთსასამართლოს,რაცშეგიძლიათგანა-
ხორციელოთროგორცპირადად,ისეადვოკატისმეშვეობით.

კითხ	ვა:

მიმ დი ნა რე წლის ნო ემ ბ რის თვე ში ჩაგ ვი რიცხეს სა ქონ ლის თან ხა ავან სად, ორი ვე 
შპს არის დღგის გა დამ ხ დე ლი, დე კემ ბერ ში მი აქვთ სა ქო ნე ლი და უნ და გა ვუგ ზავ
ნო ზედ ნა დე ბი, შემ დეგ მი ვა ბა ან გა რიშ ფაქ ტუ რას, რო მე ლიც დე კემ ბ რის გა მო ვა. 
ჩა რიცხუ ლი თან ხა რომ ნო ემ ბ რის არის, რო მე ლი თვის დღგს დეკ ლა რა ცი ა ში 
უნ და დავ ბეგ რო? 

პა	სუ	ხი:

თუწინასწარიჩარიცხვისდროსუკვეცნობილიიყომისაწოდებელისაქონლისსახეობა,
რაოდენობა,ღირებულებადაის,რომესსაქონელინამდვილადიბეგრებადღგ-ის18
%-იანიგანაკვეთით,მაშინმისი(ავანსის)დაბეგვრაუნდამოხდესნოემბერში,ხოლო
საქონლისმიწოდებისასდაიბეგრებამხოლოდსხვაობისთანხამისაწოდებელისაქონ-
ლისღირებულებასადაჩარიცხულავანსსშორის(თუჩარიცხულიავანსისთანხანაკლები
იყომიწოდებულისაქონლისღირებულებაზე).

ხოლოთუაღნიშნულიინფორმაცია(საქონლისდასახელება,რაოდენობა,ღირებულე-
ბადა18%-ითდაბეგვრა-არდაბეგვრა)წინასწარარარისცნობილი,მაშინმთლიანი
თანხადაიბეგრებადეკემბერში,ანუმაშინ,როდესაცმოხდებასაქონლისმიწოდება.
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კითხ	ვა:

ერ თი შპს მე ო რეს გან ყი დუ ლობს ტრა ი ლერს (საერთაშორისო გა და ზიდ ვებ ზე უნ და 
იმუ შა ოს), მაგ რამ ყი დუ ლობს რა მდე ნი მე თვე ში გა დახ დის პი რო ბით. რო ცა და
ას რუ ლებს თან ხის სრუ ლად გა დახ დას, გად მო ა ფორ მებს მა შინ. რა დო კუ მენ ტე ბი 
მჭირ დე ბა სა გა და სა ხა დო მიზ ნით იმ პე რი ოდ ში, რო ცა შე ძე ნის დო კუ მენ ტე ბი ჯერ 
არა მაქვს, არ არის ჩე მი სა კუთ რე ბა და ასე ვე მას ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი იქ ნე ბა თუ 
არა ჩე მი ხარ ჯი? 

პა	სუ	ხი:

თუესსატრანსპორტოსაშუალებათქვენსკანონიერმფლობელობაშია(თუნდაცარასა-
კუთრებაში)ხელშეკრულებისდა/ანმინდობილობისსაფუძველზე,მაშინმასზეგაწეული
დანახარჯებითქვენს ხარჯებს წარმოადგენს (თუ ხელშეკრულებაში/მინდობილობაში
საწინააღმდეგოარარისმითითებული).რაცშეეხებასაწვავისან/დასხვასახარჯიმა-
სალებისჩამოწერას,ჩამოწერისასდაცულიუნდაიყოსსაწვავისან/დასხვამასალების
ჩამოწერისათვისმოქმედიკანონმდებლობითდადგენილინორმები(ჩამოწერისაქტები
დადგენილიწესისშესაბამისადდასხვა).

ა)2021წლის1იანვრიდანამოქმედებულიდღგ-ისახალიკარითგათვალისწინებული
საკანონმდებლონორმებისმიხედვით,დღგ-ითშესაძლოადაიბეგროსსაქონლისფაქ-
ტობრივიგადაცემა,თუნდაცასეთიგადაცემისმიხედვითარგადადიოდესსაკუთრების
უფლება,თუსახელშეკრულებოპირობებისმიხედვითგათვალისწინებულიასაქონლის
გამოსყიდვა(იხ.160.1-ემუხლის„ბ“ქვეპუნქტი):

„ბ)საქონლისფაქტობრივიგადაცემაიჯარის,ლიზინგისანმსგავსიხელშეკრულებით,
გამოსყიდვისპირობით;“

ამიტომაცთქვენზეგადმოსაცემისატრანსპორტოსაშუალებისდღგ-ითდაბეგვრისან
არდაბეგვრისდასაზუსტებლადაჯობებს,თუმიმართავთსაგადასახადოკონსულტანტს.

კითხ	ვა:

მო გე სალ მე ბით, მინ და გაც ნო ბოთ, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 158ე მუხ
ლის შე სა ბა მი სად, და სა ბეგ რი პი რის გან მარ ტე ბა ბუნ დო ვა ნი ხდე ბა მას შემ დეგ, 
რაც ახა ლი მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნი იქ ნა (2021 წლის აგ ვის ტო) მი ღე ბუ ლი, 
სა დაც 1ლი მუხ ლის მე2 და მე3 პუნ ქ ტე ბი აღარ გან საზღ ვ რა ვენ სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბას. ანა ლო გი უ რად, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მე თო დურ მი თი თე ბებ
შიც არა ფე რი შეც ვ ლი ლა და სა ბეგრ პირ თან მი მარ თე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის 
ბუნ დო ვა ნე ბა ხელს უშ ლის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ად გი ლის გან საზღ ვ რის სა კითხს 
(და არა მარ ტო ამას). გთხოვთ მაც ნო ბოთ თქვე ნი მო საზ რე ბა მომ სა ხუ რე ბის გა
წე ვის ად გილ თან და კავ ში რე ბით და ჩა ით ვ ლე ბა თუ არა უცხო ქვე ყა ნის მე წარ მე 
პი რის თ ვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა სა ქარ თ ვე ლოს რე ზი დენ ტი იური დი უ ლი პი რის 
მხრი დან (ამერიკაში და ფუძ ნე ბუ ლი ფირ მა უკ ვე თავს სა ქარ თ ვე ლოს რე ზი დენტ 
ფირ მას სა ქონ ლის მო ძი ე ბას და გა დაგ ზავ ნას) უცხო ქვე ყა ნა ში გა წე უ ლად?  
სა ქარ თ ვე ლოს რე ზი დენ ტი მოქ მე დებს დამ კ ვე თის სა ხე ლით.
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პა	სუ	ხი:

საგადასახადოკოდექსის158.2-ემუხლისთანახმად,

„2.ამკარისმიზნებისთვისეკონომიკურსაქმიანობადგანიხილება:

ა)„მეწარმეთაშესახებ“საქართველოსკანონისმე-2მუხლისმე-2პუნქტითადამე-3
მუხლისპირველიდამე-2პუნქტებით(დაარა-1მუხლისმე-2დამე-3პუნქტებით,
როგორცთქვენმიუთითებთ)გათვალისწინებულისაქმიანობა“.

„მეწარმეთაშესახებ“საქართველოსკანონისმე-2მუხლისმე-2პუნქტი:„2.საწარმო
არისსამეწარმეოსაქმიანობისგანხორციელებისორგანიზებულისისტემა.სამეწარმეო
საქმიანობაარისმოგებისმიღებისმიზნითგანხორციელებულიმართლზომიერი,არა-
ერთჯერადი,დამოუკიდებელიდაორგანიზებულისაქმიანობა“.

„მეწარმეთაშესახებ“საქართველოსკანონისმე-3მუხლისპირველიდამე-2პუნქტები:
„1.სამეწარმეოსაქმიანობადარმიიჩნევაფიზიკურიპირებისსახელოვნებო,სამეცნიე-
რო,სამედიცინო,არქიტექტურული,საადვოკატო,საარბიტრაჟო,სამედიატორო,სანო-
ტარო,აუდიტორულიანსაკონსულტაციო(მათშორის,საგადასახადოკონსულტანტთა)
საქმიანობა,აგრეთვეფიზიკურიპირებისანიურიდიულიპირებისანსხვაორგანიზაციუ-
ლიწარმონაქმნებისმიერელექტროენერგიისგამანაწილებელქსელთანმიერთებული
მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურით სარგებლობა შესაბამისი კანონმდებლობით
დადგენილიწესით.

2. სამეწარმეო საქმიანობად არ მიიჩნევაფიზიკური პირების სასოფლო-სამეურნეო
ანსატყეო-სამეურნეოსაქმიანობა,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცმისგანსახორ-
ციელებლადმუდმივადდასაქმებულია5პირიმაინც,რომელიცარარისწარმოების
მფლობელისოჯახის წევრი. ასეთ შემთხვევაში საქმიანობის განხორციელებისთვის
აუცილებელიამეწარმისსამართლებრივიფორმისდაფუძნება“.

აქედანგამომდინარე,„მეწარმეთაშესახებ“ახალკანონთანდაკავშირებითაღნიშნულ
კონკრეტულმუხლშიახალიბუნდოვანება,ჩვენიაზრით,არგაჩენილა.

რაც შე ე ხე ბა თქვე ნი კითხ ვის მე ო რე ნა წილს:

თქვენმიუთითებთ,რომარარეზიდენტიპირიარისამერიკაშიდაფუძნებულიფირმა.
შესაბამისად,იგიაკმაყოფილებსსაგადასახადოკოდექსის158.1-ემუხლითდადგე-
ნილპირობას-„ნებისმიერიპირი,რომელიცნებისმიერადგილზედამოუკიდებლად
ახორციელებსნებისმიერისახისეკონომიკურსაქმიანობას,მიუხედავადამსაქმიანობის
მიზნისადაშედეგისა“.აქარუნდადაგვაბნიოსეკონომიკურისაქმიანობისგანმარტე-
ბამამავემუხლისმე-2ნაწილში.კერძოდ,იმან,რომაქარისმითითება„მეწარმეთა
შესახებ“საქართველოსკანონზედარომამერიკულიფირმასაქართველოსკანონმდებ-
ლობისშესაბამისადვერიმოქმედებს.საქმეისარის,რომესდებულებაგულისხმობს
არასაქმიანობისსაქართველოსკანონთანშესაბამისობას,არამედსაქმიანობისზოგად
მახასიათებლებს (მართლზომიერება, არაერთჯერადობადა ა.შ.). ამგვარდასკვნას
ამყარებს ამ მუხლისპირველინაწილითდადგენილიმახასიათებლები - ნებისმიერი
პირი...,ნებისმიერადგილას...დამოუკიდებლად...დაა.შ.

აქედანგამომდინარე,თუ მომსახურებისდამკვეთი აშშ-ისრეზიდენტი კომპანიაადა
ეწევასამეწარმეოსაქმიანობას,ის,სავარაუდოდ,უნდაგანვიხილოთდასაბეგრპირად
სსკ-ის1621-ემუხლისმიზნებისთვის.
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რაცშეეხებაიმას,თუსადითვლებათქვენიმომსახურებაგაწეულადდადაიბეგრებათუ
არაისდღგ-ით,სამწუხაროდ,თქვენიკითხვიდანგამომდინარე,ზუსტადვერდავადგი-
ნეთის,თურამომსახურებასუწევთამერიკულკომპანიას(რასაქონლისმოძიებაზეა
საუბარი,სადხდებასაქონლისესმოძიება,ხდებათქვენმიერსაქონლისსაკუთრების
უფლებითშეძენათუარა,რაპრინციპითგანისაზღვრებათქვენიმომსახურებისღირე-
ბულება,ზუსტადრაიგულისხმებაიმაში,რომ„საქართველოსრეზიდენტიმოქმედებს
დამკვეთისსახელით“).მიგვაჩნია,რომუმჯობესიიქნება,თუამსაკითხებსდააზუსტებთ
დაამისშემდგომვიმსჯელებთიმაზე,თუსადითვლებამომსახურებაგაწეულად-საქარ-
თველოშითუსაზღვარგარეთ.ასევეკარგიიქნება,თუყველაფერიგაირჩევაუშუალოდ
იმხელშეკრულებიდანგამომდინარე,რაცგაფორმებულიათქვენსადააშშ-ისრეზიდენტ
კომპანიასშორის.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.12.22  1,4400  3,7869  2,8161  3,2618  1,9144  2,4003  2,7379  6,0330  5,7194  0,6912  2,5766  2,8604  1,1560  2,7177 

02.12.22  1,4459  3,8025  2,8278  3,2911  1,8991  2,4101  2,7579  6,0221  5,7374  0,6886  2,5879  2,8696  1,1610  2,7112 

03.12.22  1,4558  3,8276  2,8466  3,3163  1,9142  2,4273  2,7742  6,0826  5,7735  0,6943  2,6207  2,8962  1,1680  2,7056 

04.12.22  1,4558  3,8276  2,8466  3,3163  1,9142  2,4273  2,7742  6,0826  5,7735  0,6943  2,6207  2,8962  1,1680  2,7056 

05.12.22  1,4558  3,8276  2,8466  3,3163  1,9142  2,4273  2,7742  6,0826  5,7735  0,6943  2,6207  2,8962  1,1680  2,7056 

06.12.22  1,4536  3,8229  2,8431  3,3048  1,9092  2,4231  2,7592  6,0550  5,7767  0,6916  2,6137  2,8835  1,1673  2,6987 

07.12.22  1,4464  3,8032  2,8287  3,2779  1,8998  2,4115  2,7076  6,0201  5,7588  0,6822  2,5969  2,8596  1,1628  2,6943 

08.12.22  1,4432  3,7963  2,8239  3,2740  1,8989  2,4082  2,6746  6,0114  5,7417  0,6907  2,5846  2,8571  1,1610  2,6902 

09.12.22  1,4415  3,7907  2,8196  3,2653  1,8886  2,4043  2,6807  6,0169  5,7300  0,6796  2,5809  2,8507  1,1590  2,6848 

10.12.22  1,4468  3,8050  2,8300  3,2811  1,8932  2,4130  2,6846  6,0434  5,7513  0,6810  2,5941  2,8724  1,1645  2,6802 

11.12.22  1,4468  3,8050  2,8300  3,2811  1,8932  2,4130  2,6846  6,0434  5,7513  0,6810  2,5941  2,8724  1,1645  2,6802 

12.12.22  1,4468  3,8050  2,8300  3,2811  1,8932  2,4130  2,6846  6,0434  5,7513  0,6810  2,5941  2,8724  1,1645  2,6802 

13.12.22  1,4460  3,8028  2,8283  3,2899  1,8893  2,4108  2,6807  6,0262  5,7390  0,6771  2,5935  2,8714  1,1635  2,6773 

14.12.22  1,4416  3,7889  2,8185  3,2879  1,8700  2,4024  2,6877  6,0101  5,7152  0,6864  2,5930  2,8563  1,1609  2,6766 

15.12.22  1,4564  3,8294  2,8487  3,3115  1,8855  2,4275  2,7433  6,0842  5,7846  0,7002  2,6207  2,8848  1,1730  2,6736 

16.12.22  1,4493  3,8107  2,8346  3,2923  1,8785  2,4155  2,7191  6,0455  5,7601  0,7017  2,6008  2,8709  1,1675  2,6691 

17.12.22  1,4491  3,8102  2,8341  3,2452  1,8856  2,4150  2,7001  6,0462  5,7609  0,6957  2,5750  2,8669  1,1681  2,6674 

18.12.22  1,4491  3,8102  2,8341  3,2452  1,8856  2,4150  2,7001  6,0462  5,7609  0,6957  2,5750  2,8669  1,1681  2,6674 

19.12.22  1,4491  3,8102  2,8341  3,2452  1,8856  2,4150  2,7001  6,0462  5,7609  0,6957  2,5750  2,8669  1,1681  2,6674 

20.12.22  1,4480  3,8076  2,8320  3,2571  1,8669  2,4135  2,7024  6,0506  5,7592  0,7014  2,5753  2,8647  1,1684  2,6682 

21.12.22  1,4504  3,8137  2,8368  3,2443  1,8727  2,4171  2,7062  6,0571  5,7736  0,7039  2,5674  2,8789  1,1717  2,6667 

22.12.22  1,4463  3,8028  2,8287  3,2314  1,8648  2,4103  2,7060  6,0636  5,7700  0,7029  2,5526  2,8751  1,1679  2,6646 

23.12.22  1,4542  3,8243  2,8446  3,2313  1,8652  2,4252  2,7383  6,1128  5,8077  0,7065  2,5774  2,8927  1,1751  2,6740 

24.12.22  1,4594  3,8388  2,8547  3,2445  1,8743  2,4330  2,7346  6,1581  5,8243  0,7129  2,5706  2,8900  1,1785  2,6883 

25.12.22  1,4594  3,8388  2,8547  3,2445  1,8743  2,4330  2,7346  6,1581  5,8243  0,7129  2,5706  2,8900  1,1785  2,6883 

26.12.22  1,4594  3,8388  2,8547  3,2445  1,8743  2,4330  2,7346  6,1581  5,8243  0,7129  2,5706  2,8900  1,1785  2,6883 

27.12.22  1,4672  3,8611  2,8712  3,2628  1,8849  2,4481  2,7401  6,1818  5,8344  0,7164  2,5696  2,8988  1,1857  2,7028 

28.12.22  1,4662  3,8725  2,8800  3,2576  1,8934  2,4549  2,7550  6,1830  5,8445  0,7158  2,5904  2,9120  1,1880  2,7009 

29.12.22  1,4682  3,8714  2,8789  3,2634  1,8929  2,4538  2,7555  6,1369  5,8230  0,7145  2,5923  2,9145  1,1886  2,7055 

30.12.22  1,4739  3,8771  2,8832  3,2621  1,8954  2,4567  2,7373  6,1459  5,8289  0,7162  2,5839  2,9282  1,1910  2,7103 

31.12.22  1,4747  3,8786  2,8844  3,2581  1,9063  2,4586  2,7447  6,1538  5,8302  0,7203  2,5920  2,9322  1,1945  2,7020 

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

01.12.22  2,0064  1,8274  1,1047  0,1458  1,9550  7,3991  0,6471  7,9053  1,9873  8,8294  3,8365  3,4840  3,3375  1,6948 

02.12.22  2,0182  1,8433  1,1019  0,1455  1,9865  7,3814  0,6455  7,9326  1,9954  8,8255  3,8256  3,4838  3,3381  1,7189 

03.12.22  2,0129  1,8441  1,1016  0,1452  2,0176  7,3662  0,6442  7,9663  2,0041  8,8274  3,8517  3,4772  3,3272  1,7302 

04.12.22  2,0129  1,8441  1,1016  0,1452  2,0176  7,3662  0,6442  7,9663  2,0041  8,8274  3,8517  3,4772  3,3272  1,7302 

05.12.22  2,0129  1,8441  1,1016  0,1452  2,0176  7,3662  0,6442  7,9663  2,0041  8,8274  3,8517  3,4772  3,3272  1,7302 

06.12.22  2,0098  1,8365  1,0986  0,1448  1,9939  7,3474  0,6425  7,9652  1,9987  8,7963  3,8786  3,4759  3,2992  1,7277 

07.12.22  1,9775  1,8092  1,0954  0,1446  1,9708  7,3354  0,6415  7,9063  1,9850  8,7762  3,8502  3,4637  3,2612  1,7033 

08.12.22  1,9644  1,7962  1,0915  0,1443  1,9564  7,3243  0,6405  7,8263  1,9800  8,7629  3,8544  3,4534  3,2616  1,7034 

09.12.22  1,9662  1,8063  1,0923  0,1440  1,9610  7,3096  0,6392  7,7981  1,9780  8,7453  3,8506  3,4484  3,2570  1,7046 

10.12.22  1,9664  1,8140  1,0895  0,1437  1,9697  7,2970  0,6381  7,8311  1,9834  8,7388  3,8545  3,4414  3,2575  1,7105 

11.12.22  1,9664  1,8140  1,0895  0,1437  1,9697  7,2970  0,6381  7,8311  1,9834  8,7388  3,8545  3,4414  3,2575  1,7105 

12.12.22  1,9664  1,8140  1,0895  0,1437  1,9697  7,2970  0,6381  7,8311  1,9834  8,7388  3,8545  3,4414  3,2575  1,7105 

13.12.22  1,9597  1,8160  1,0853  0,1436  1,9585  7,2891  0,6375  7,7962  1,9803  8,7265  3,8389  3,4461  3,2437  1,7170 

14.12.22  1,9652  1,8121  1,0849  0,1436  1,9451  7,2872  0,6373  7,7987  1,9754  8,7186  3,8343  3,4405  3,2324  1,7109 

15.12.22  1,9723  1,8365  1,0818  0,1434  1,9834  7,2795  0,6366  7,8474  1,9859  8,7230  3,8491  3,4390  3,2424  1,7229 

16.12.22  1,9665  1,8054  1,0797  0,1431  1,9525  7,2676  0,6355  7,7991  1,9692  8,7055  3,8295  3,4321  3,2250  1,6999 

17.12.22  1,9499  1,7837  1,0803  0,1430  1,9450  7,2632  0,6351  7,7119  1,9646  8,6943  3,8243  3,4276  3,2188  1,6954 

18.12.22  1,9499  1,7837  1,0803  0,1430  1,9450  7,2632  0,6351  7,7119  1,9646  8,6943  3,8243  3,4276  3,2188  1,6954 

19.12.22  1,9499  1,7837  1,0803  0,1430  1,9450  7,2632  0,6351  7,7119  1,9646  8,6943  3,8243  3,4276  3,2188  1,6954 

20.12.22  1,9560  1,7925  1,0793  0,1430  1,9602  7,2652  0,6353  7,7566  1,9676  8,7054  3,8263  3,4300  3,2263  1,7050 

21.12.22  1,9588  1,7835  1,0785  0,1429  2,0129  7,2611  0,6349  7,7079  1,9740  8,7119  3,8272  3,4258  3,2224  1,6952 

22.12.22  1,9570  1,7802  1,0766  0,1427  2,0212  7,2552  0,6344  7,6686  1,9713  8,6993  3,8205  3,4190  3,2174  1,6787 

23.12.22  1,9649  1,8020  1,0828  0,1432  2,0251  7,2811  0,6367  7,7032  1,9818  8,7329  3,8311  3,4308  3,2309  1,6838 

24.12.22  1,9770  1,8036  1,0886  0,1439  2,0272  7,3199  0,6401  7,7035  1,9915  8,7738  3,8478  3,4459  3,2441  1,6931 

25.12.22  1,9770  1,8036  1,0886  0,1439  2,0272  7,3199  0,6401  7,7035  1,9915  8,7738  3,8478  3,4459  3,2441  1,6931 

26.12.22  1,9770  1,8036  1,0886  0,1439  2,0272  7,3199  0,6401  7,7035  1,9915  8,7738  3,8478  3,4459  3,2441  1,6931 

27.12.22  1,9882  1,8168  1,0928  0,1446  2,0297  7,3594  0,6435  7,7282  2,0037  8,8269  3,8831  3,4621  3,2701  1,6982 

28.12.22  1,9959  1,8220  1,0919  0,1444  2,0257  7,3540  0,6431  7,7109  2,0077  8,8207  3,8794  3,4623  3,2598  1,7040 

29.12.22  2,0027  1,8330  1,0925  0,1446  2,0225  7,3665  0,6442  7,6983  2,0081  8,8328  3,8790  3,4726  3,2649  1,7118 

30.12.22  1,9939  1,8205  1,0943  0,1448  2,0258  7,3798  0,6453  7,6967  2,0096  8,8456  3,8929  3,4776  3,2730  1,7102 

31.12.22  1,9959  1,8360  1,0916  0,1443  2,0495  7,3570  0,6433  7,6912  2,0155  8,8301  3,9063  3,4657  3,2658  1,7112 
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.12.22  4,4526  1,6016  1,0788  7,7649  1,3946  6,8785  2,6756  0,2424  0,7361  0,5795  3,2201  1,6032  0,5144 

02.12.22  4,4258  1,5977  1,0763  7,7463  1,3868  6,8595  2,6692  0,2420  0,7341  0,5796  3,2121  1,5592  0,5223 

03.12.22  4,3642  1,5945  1,0740  7,7303  1,3811  6,8453  2,6703  0,2409  0,7326  0,5761  3,2054  1,5625  0,5211 

04.12.22  4,3642  1,5945  1,0740  7,7303  1,3811  6,8453  2,6703  0,2409  0,7326  0,5761  3,2054  1,5625  0,5211 

05.12.22  4,3642  1,5945  1,0740  7,7303  1,3811  6,8453  2,6703  0,2409  0,7326  0,5761  3,2054  1,5625  0,5211 

06.12.22  4,3353  1,5905  1,0713  7,7106  1,3803  6,8304  2,6635  0,2396  0,7307  0,5738  3,2042  1,5666  0,5171 

07.12.22  4,2626  1,5870  1,0695  7,6980  1,3817  6,8231  2,6526  0,2388  0,7296  0,5722  3,1920  1,5521  0,5099 

08.12.22  4,2640  1,5855  1,0683  7,6863  1,3846  6,8136  2,6486  0,2386  0,7284  0,5682  3,1858  1,5534  0,5136 

09.12.22  4,2796  1,5823  1,0662  7,6709  1,3836  6,8047  2,6432  0,2385  0,7270  0,5699  3,1620  1,5601  0,5147 

10.12.22  4,2862  1,5796  1,0644  7,6577  1,3824  6,7936  2,6387  0,2380  0,7258  0,5701  3,1566  1,5534  0,5138 

11.12.22  4,2862  1,5796  1,0644  7,6577  1,3824  6,7936  2,6387  0,2380  0,7258  0,5701  3,1566  1,5534  0,5138 

12.12.22  4,2862  1,5796  1,0644  7,6577  1,3824  6,7936  2,6387  0,2380  0,7258  0,5701  3,1566  1,5534  0,5138 

13.12.22  4,2707  1,5779  1,0632  7,6494  1,3846  6,7780  2,6359  0,2377  0,7249  0,5699  3,1693  1,5313  0,5103 

14.12.22  4,2393  1,5774  1,0629  7,6474  1,3854  6,7796  2,6319  0,2374  0,7248  0,5700  3,1524  1,5167  0,5057 

15.12.22  4,2163  1,5757  1,0618  7,6389  1,3835  6,7686  2,6290  0,2370  0,7239  0,5697  3,1650  1,5585  0,5040 

16.12.22  4,1510  1,5730  1,0600  7,6260  1,3783  6,7615  2,6194  0,2371  0,7245  0,5710  3,1435  1,5432  0,5046 

17.12.22  4,1225  1,5720  1,0593  7,6211  1,3764  6,7701  2,6133  0,2371  0,7222  0,5696  3,1415  1,5077  0,5020 

18.12.22  4,1225  1,5720  1,0593  7,6211  1,3764  6,7701  2,6133  0,2371  0,7222  0,5696  3,1415  1,5077  0,5020 

19.12.22  4,1225  1,5720  1,0593  7,6211  1,3764  6,7701  2,6133  0,2371  0,7222  0,5696  3,1415  1,5077  0,5020 

20.12.22  4,0071  1,5725  1,0596  7,6234  1,3767  6,7750  2,6083  0,2368  0,7225  0,5705  3,1425  1,5468  0,5028 

21.12.22  3,8635  1,5714  1,0590  7,6191  1,3792  6,7717  2,5968  0,2364  0,7238  0,5675  3,1481  1,5392  0,5033 

22.12.22  3,7721  1,5704  1,0582  7,6131  1,3799  6,7681  2,6060  0,2362  0,7215  0,5681  3,1241  1,5381  0,5121 

23.12.22  3,6933  1,5729  1,0619  7,6400  1,3866  6,7902  2,6115  0,2373  0,7240  0,5753  3,1470  1,5649  0,5141 

24.12.22  3,9085  1,5843  1,0676  7,6809  1,3967  6,8222  2,6273  0,2388  0,7279  0,5819  3,1392  1,5739  0,5197 

25.12.22  3,9085  1,5843  1,0676  7,6809  1,3967  6,8222  2,6273  0,2388  0,7279  0,5819  3,1392  1,5739  0,5197 

26.12.22  3,9085  1,5843  1,0676  7,6809  1,3967  6,8222  2,6273  0,2388  0,7279  0,5819  3,1392  1,5739  0,5197 

27.12.22  3,9030  1,5929  1,0733  7,7223  1,4058  6,8634  2,6402  0,2403  0,7318  0,5849  3,1561  1,5890  0,5237 

28.12.22  3,8486  1,5918  1,0726  7,7169  1,4075  6,8572  2,6383  0,2405  0,7313  0,5861  3,1835  1,5774  0,5175 

29.12.22  3,7862  1,5945  1,0744  7,7300  1,4127  6,8668  2,6428  0,2408  0,7326  0,5841  3,1598  1,5779  0,5111 

30.12.22  3,7504  1,5973  1,0763  7,7437  1,4153  6,8767  2,6494  0,2412  0,7357  0,5876  3,1649  1,5920  0,5149 

31.12.22  3,6770  1,5924  1,0730  7,7200  1,4099  6,8513  2,6420  0,2406  0,7352  0,5844  3,1552  1,5949  0,5119 
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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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