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koeficientebis gamoTvla da analizi  
moduli `mmarTvelobiTi aRricxva~

or ga ni za ci is saq mi a no bis efeq ti a no bis Se fa se bis miz niT, fi nan su ri an ga riS ge bis 
ga a na li ze bis una ri, ko e fi ci en te bi sa da pro cen tu li maC ve neb le bis ga mo ye ne biT, 
ise Ti una ri a, ro mel sac ga mom c de li xSi rad amow mebs ACCA-is bevr ga moc da ze. 
gar da  ami sa, am sa kiTxe bis cod na Za li an sa sar geb loa kan di da te bis T vis, rad gan 
mo ma val Si auci leb lad ga mo ad ge baT praq ti kul saq mi a no ba Si, uf ro me tic, pro-
fe si u li ka ri e ris man Zil ze xSi rad mo u wevT am g va ri ana li zis Ca ta re ba.

`mmar T ve lo bi Ti aR ricx vis~ sas wav lo prog ra ma stu den tebs ac nobs or ga ni za-
ci is saq mi a no bis Se de ge bis (e feq ti a no bis) Se fa se bis me To debs da mo iTxovs, rom 
kan di da tebs Se eZ loT Se de gi a no bis (e feq ti a no bis) fi nan su ri (mo ge bi a no ba, lik-
vi du ro ba, saq mi a ni aq ti vo ba da le ve ri ji) da ara fi nan su ri maC ve neb le bis Se sa xeb 
msje lo ba da ma Ti ga moT v la. am sta ti a Si gan vi xi lavT Se de gi a no bis fi nan sur  
maC ve neb lebs, ase ve im una reb sa da cod nas, rom lis de mon s t ri re bac mo eTxo ve baT 
kan di da tebs `mmar T ve lo bi Ti aR ricx vis~ mo du lis ga moc da ze. 

kan di da tebs un da Se eZ loT Zi ri Ta di sa aR ricx vo ko e fi ci en te bis ga moT v la, un da 
icod nen, kon k re tu lad risi Se fa se ba xde ba Ti To e u li ko e fi ci en tis meS ve o biT 
da ase ve un da Se eZ loT imis ax s na, ras niS navs ko e fi ci en te bis kon k re tu li si di-
de e bi/ ricx vi Ti mniS v ne lo be bi. `mmar T ve lo bi Ti aR ricx vis~ mo du lis sa ga moc do 
prog ra ma Si fi nan su ri maC ve neb le bi da yo fi lia oTx ka te go ri ad: mo ge bi a no ba, 
lik vi du ro ba, saq mi a ni aq ti vo ba, le ve ri ji. 

mogebianoba

mom ge bi a no bis ko e fi ci en te biT, ro gorc sa xel wo de bi dan Cans, izo me ba or ga ni-
za ci is mo ge bis mi Re bis una ri. ne bis mi e ri ko mer ci u li or ga ni za ci is T vis mo ge ba 
auci le be li a, ra Ta in ves to rebs mis ces is uku ge ba/ Se mo sa va li, ra sac isi ni iTxo ven, 
ase ve uz run vel yon gar k ve u li sax s re bis da ban de ba biz ne sis gan vi Ta re ba Si. ro gorc 
we si, mo ge bi a no bis do nis Se sa fa seb lad, Zi ri Ta dad, sa mi maC ve ne be li ga mo i ye ne ba: 

1.  gamoyenebuli kapitalis ukugebis koeficienti (ROCE) = saoperacio mogeba ÷  
(grZelvadiani valdebulebebi + mTliani kapitali), %; 

2.  realizaciis ukugebis koeficienti = saoperacio mogeba ÷ Semosavali, %; 

 gaxsovdeT: saoperacioa mogeba saprocento ganakveTisa da gadasaxadebiT 
dabegvramde da arasawarmoo zednadebi xarjebis daricxvis Semdeg.

3.  saerTo mogebis marJa = saerTo mogeba ÷ Semosavali, %.

rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili
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gamoyenebuli kapitalis ukugebis koeficienti

ga mo ye ne bu li ka pi ta lis uku ge bis ko e fi ci en tis (ro mel sac sxva na i rad in ves ti ci is 
uku ge bis ko e fi ci en t sac (ROI) uwo de ben) meS ve o biT, Se saZ le be lia im Se mo sav lis 
Se fa se ba, ro me lic kom pa ni am mi i Ro biz nes Si da ban de bu li ka pi ta li dan. zog jer 
kan di da tebs uWirT imis gar k ve va, am ko e fi ci en tis ga mo saT v le lad mo ge bi sa da 
ka pi ta lis ro me li maC ve neb le bi un da ga mo i ye non. zo ga dad, ko e fi ci en te bis ga-
moT v lis mTa va ri, oq ros we si a is, rom ana lo gi ana logs Se vu da roT. sa o pe ra cioa 
mo ge ba (mo ge ba pro cen te bis ga moq viT vam de), ro me lic xel mi saw v do mia na ses xe bi 
sax s re bis in ves to re bis T vis (dam fi nan seb le bis T vis) pro cen te bis ga da sax de lad da 
aq ci o ne reb ze di vi den de bis ga sa ce mad. am g va rad, am mo ge bas uda re ben grZel va di an 
na ses xeb sax s rebs da kom pa ni is mTli an biz nes Si (mTel kom pa ni a Si) da ban de bul ka pi-
tals (grZel va di a ni val de bu le be bi + mTli a ni ka pi ta li). ama ve lo gi kiT Tu vim s-
je lebT, Tu mo vi sur veb diT Cve u leb ri vi aq ci is mflo be li aq ci o ne re bis sax s re bis 
uku ge bis ga moT v las, ma Sin ga mo vi ye neb diT mo ge bas, ro me lic rCe ba pro cen te bi sa 
da ga da sa xa de bis ga dax dis Sem deg da gav yof diT mTli a ni ka pi ta lis ode no ba ze. 

 ka pi ta li dan mo ge bis mi Re ba auci le be lia imi saT vis, rom in ves to re bi `da va jil-
do voT~ im ris ke bis T vis, rom leb sac isi ni sa ku Tar Tav ze iRe ben imiT, rom Ta vi anT 
fuls aban de ben kom pa ni a Si. sa zo ga dod, rac uf ro di dia ga mo ye ne bu li ka pi ta lis 
uku ge bis ko e fi ci en ti (ROCE), miT uke Te sia es in ves to re bis T vis. es cif ri un da 
Se vu da roT im uku ge bas, ro me lic in ves to re bis T vis xel mi saw v do mi gax de bo da 
ana lo gi u ri ris kis mqo ne al ter na ti u li in ves ti ci e bi dan. 

 realizaciis ukugeba (saoperacio marJa) (ROS)

re a li za ci is uku ge bis ko e fi ci en ti (sxva na i rad mas sa o pe ra cio mar Ja sac uwo de ben) 
aris sa o pe ra cio mo ge ba, romelic ga mo sa xu lia kom pa ni is Se mo sav le bis mi marT pro-
cen tul maC ve ne bel Si. ana lo gi u rad, ub ra lo eniT Tu vity viT, rac uf ro ma Ra lia 
es ko e fi ci en ti, miT uke Te si a. ma Ra li ko e fi ci en ti gviC ve nebs, rom sa re a li za cio 
fa si an mo cu lo ba iyo ma Ra li, an imas, rom da na xar jeb ze kon t ro li efeq tu rad 
xor ci el de bo da. cu di /a ra da mak ma yo fi le be li Se de gi xSi rad imiT aix s ne ba, rom 
Za li an da ba lia sa re a li za cio fa se bi an Za li an ma Ra lia da na xar je bi. 

ga mo ye ne bu li ka pi ta lis uku ge bi sa (ROCE) da re a li za ci is uku ge bis (ROS) ko-
e fi ci en tebs xSi rad ga ni xi la ven aq ti ve bis brun vis ko e fi ci en t Tan er Tad (am 
ko e fi ci en t sac mog vi a ne biT gan vi xi lavT), vi na i dan maT So ris gar k ve u li kav Si ri 
ar se bobs. es kav Si ri Tval sa Ci noa am ko e fi ci en te bis ga mo saT v le li for mu le bi dan:

gamoyenebuli kapitalis ukugeba = realizaciis ukugeba × aqtivebis brunva ×

saoperacio mogeba
=

saoperacio mogeba
×

Semosavali

gamoyenebuli kapitali Semosavali gamoyenebuli kapitali

am ur   Ti  er   T   kav   Si  ris cod   na kan   di  da  tebs ga  mo  ad   ge  baT sa  ga  moc   do kiTx   veb   Si ga  moT  -
v   le  bis Ca  ta  re  bi  sas. ma  ga  li  Tad, Tu kiTx   va  Si mocemulia, rom sa  war   mos re  a  li  za -
ci  is uku  ge  ba 5%-i  a, xo  lo aq   ti  ve  bis brun   vis ko  e  fi  ci  en   ti _ 2, ma  Sin ga  mo  ye  ne  bu  li 
ka  pi  ta  lis uku  ge  bis ko  e  fi  ci  en   ti iq   ne  ba 10% (5% × 2). amasTan, gax   sov   deT, rom 
am maC   ve  neb   lebs So  ris ur   Ti  er   T   kav   Si  ri ga  ci  le  biT uf   ro mets niS   navs, vid   re 
ub   ra  lod ma  Te  ma  ti  kur da  mo  ki  de  bu  le  bas. ker   Zod, es niS   navs, rom ga  mo  ye  ne  bu  li 
ka  pi  ta  lis uku  ge  bis ko  e  fi  ci  en   tis ne  bis   mi  e  ri cvli  le  ba Se  iZ   le  ba aix   s   nas an re -
a  li  za  ci  is uku  ge  bis cvli  le  biT, an aq   ti  ve  bis brun   vis cvli  le  biT, an   da ori  ve 
maT   ga  nis cvli  le  biT. 
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saerTo mogebis marJa 

ro gorc vna xeT, re a li za ci is uku ge bis ko e fi ci en tis ga mo saT v le lad ga mo i ye ne ba 
sa o pe ra cio mo ge ba, anu mi si meS ve o biT fas de ba mo ge ba, ro me lic rCe ba ara sa war-
moo zed na de bi xar je bis da ricx vis Sem deg. sa er To mo ge bis mar Ja ki ga mo i ye ne ba 
kom pa ni is sa vaW ro saq mi a no bis efeq ti a no bis Se sa fa seb lad, rad gan gviC ve nebs sa-
er To mo ge bis xved riT wils kom pa ni is Se mo sav leb Si (sa er To mo ge ba = Se mo sav le bi 
_ re a li ze bu li pro duq ci is da na xar je bi). 

ana lo gi u rad, ub ra lo eniT Tu vity viT, rac uf ro ma Ra lia es ko e fi ci en ti, miT 
uke Te si a. ma Ra li sa er To mo ge bis mar Ja gviC ve nebs, rom sa re a li za cio fa se bi 
an / da re a li za ci is mo cu lo be bi iyo ma Ra li, an imas, rom sa war moo da na xar je bi 
mud mi vad, efeq ti a nad kon t rol de bo da. da ba li efeq ti a no ba _ da ba li sa er To 
mo ge bis mar Ja xSi rad imiT aix s ne ba, rom Za li an da ba lia sa re a li za cio fa se bi an 
Za li an ma Ra lia da na xar je bi. 

likviduroba

likvidurobis maCveneblebiT izomeba kompaniis unari, ramdenad SeuZlia Tavisi 
moklevadiani finansuri valdebulebebis Sesruleba. 

analizSi xSirad iyeneben likivdurobis or koeficients: 

4. mimdinare likvidurobis koeficienti =  mimdinare aqtivebi ÷ mimdinare 
valdebulebebi; da

5. swrafi likvidurobis koeficienti = (mimdinare aqtivebi _ maragebi) ÷ mimdinare 
valdebulebebi.  

mimdinare likvidurobis koeficienti  

mim di na re lik vi du ro bis ko e fi ci en tis meS ve o biT er T ma neTs udar de ba wlis gan-
mav lo ba Si da sa fa ri val de bu le be bi da fu la di sax s re bis naS Te bi da is aq ti ve bi, 
rom le bic wlis man Zil ze un da gar da iq m nas fu lad sax s re bad. am ko e fi ci en tiT 
kom pa nia afa sebs mok le va di a ni val de bu le be bis da far vis Ta vis Se saZ leb lo bas. 
tra di ci u lad, sa xel m ZR va ne lo eb Si aR niS nu lia, rom es Ta na far do ba un da aRe ma-
te bo des 2:1-s, ra Ta kom pa ni am mSvi dad SeZ los Ta vi si val de bu le be bis Ses ru le ba. 
Tum ca Ra, mi sa Re bi mim di na re ko e fi ci en te bi sxva das x va na i ria sxva das x va dar g Si 
da bev ri kom pa nia sav se biT kom for tu lad grZnobs Tavs im Sem Tx ve va Sic, ro de-
sac mi si mim di na re lik vi du ro bis ko e fi ci en ti, anu ze mo aR niS nu li Ta na far do ba 
nak le bia 2:1-ze. 

me o re mxriv, aR sa niS na via isic, rom mim di na re lik vi du ro bis Za li an ma Ra li ko e-
fi ci en ti yo vel T vis kar gi ar aris. es Se iZ le ba ima ze mi u Ti Teb des, rom kom pa nia 
Za li an lik vi du ria, anu kom pa ni a Si ar se bobs War bi fu la di sax s re bi. ras niS navs 
es? kom pa ni is an ga ri Seb ze ar se bul fu lad sax s rebs xSi rad uwo de ben `moc de nil, 
ga yi nul aq tivs~, vi na i dan maT ar mo aqvT Se mo sa va li da, ma Sa sa da me, fu la di sax-
s re bis Za li an ma Ra li naS Tis Se nar Cu ne ba mi iC ne va uya i ra To bad. mim di na re lik vi-
du ro bis ma Ra li ko e fi ci en ti Se iZ le ba ase ve ima zec mi u Ti Teb des, rom kom pa nia 
sak ma ri sad ar iye nebs iaf mok le va di an da fi nan se bas. 

swrafi likvidurobis koeficienti

swra fi lik vi du ro bis ko e fi ci en t Si ga iT va lis wi ne ba is faq ti, rom ma ra ge bis 
fu lad sax s re bad gar daq m nas di di dro sWir de ba. ami tom am ko e fi ci en tis ga moT v-
li sas ma ra ge bi ar ga iT va  lis   wi ne ba. tra di ci u lad sa xel m ZR va ne lo eb Si aR niS nu lia 
rom es ko e fi ci en ti un da aRe ma te bo des 1:1 Ta na far do bas, mag ram, ro gorc ze moT 
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aR v niS neT, am ko e fi ci en tis sa sur ve li do nec sxva das x va dar gi sa da kom pa ni is T vis 
Se iZ le ba sxva das x va na i ri iyos da Za li an bev ri war ma te bu li kom pa ni a mu Sa o bs ise, 
rom ma Ti ko e fi ci en ti 1:1-ze uf ro da bal do ne ze dgas. 

praqtikaSi mimdinare da swrafi likvidurobis koeficientebs kompania unda 
ixilavdes kompaniis saoperacio fulad nakadebTan erTad _ stabiluri fuladi 
nakadebiT xSirad kompensirdeba likvidurobis susti maCveneblebi. 

aqtivobis maCveneblebi

6. aqtivebis  brunva = Semosavali ÷ (grZelvadiani valdebulebebi + gamoyenebuli 
kapitali); 

7. moTxovnebis (debitoruli davalianebis) brunvis periodi = moT xovnebi ÷ 
kreditiT realizacia × 365 dRe.

8. maragebis brunvis periodi (dReebSi) = maragebi ÷ realizebuli produqciis 
TviTRirebuleba × 365 dRe; 

9. valdebulebebis (kreditoruli davalianebis) brunvis periodi = kreditoruli 
davalianeba ÷ Sesyidvebi (an realizebuli produqciis TviTRirebuleba) × 365 dRe. 

 saqmiani aqtivobis koeficientebis meSveobiT SesaZlebelia Sefasdes, ramdenad 
Seswevs kompanias imis unari, rom kompaniis balansis muxlebi gardaqmnas fulad 
saxsrebad an realizaciad. maSasadame, amgvari koeficientebi gviCvenebs, ramdenad 
efeqtianad marTavs kompania Tavis aqtivebs. 

aqtivebis  brunva

aqtivebis brunvis koeficienti gviCvenebs kompaniis unars, miiRos Semosavlebi 
gamoyenebuli (dabandebuli) kapitalis meSveobiT. am maCveneblis erT-erTi 
nairsaxeobaa: 

grZelvadiani aqtivebis brunvis koeficienti = Semosavali ÷ grZelvadiani aqtivebi. 

sazogadod, rac ufro maRalia es maCvenebeli, miT ukeTesia, magram ACCA-Si 
swavlis momdevno etapebze Tqven ganixilavT gadaWarbebuli vaWrobiT gamowveul 
problemebs (anu iseT SemTxvevebs, rodesac kompaniis saqmianoba iseT doneze 
warimarTeba, romelic gamyarebuli ar aris kompaniis mier gamoyenebuli kapitaliT). 
rogorc wesi, aqtivebis maRal brunvadobas Tan axlavs realizaciis ukugebis 
dabali done da piriqiT. sacalo vaWrobis seqtoris kompaniebSi, Cveulebriv, 
aqtivebis maRal brunvas Tan axlavs dabali marJebi; ̀ jek koheni, romelmac daarsa 
gaerTianebuli samefos supermarketebis qseli `tesko~, muSaobisas eyrdnoboda 
aseT devizs _ `SesTavaze bevri, gayide iafad~! 

debitoruli davalianebis brunvis periodi

Tu kompaniisTvis saSualo wliuri debitoruli davalianeba $20,000-ia, xolo 
kreditiT realizaciis wliuri moculoba $40,000, es imas niSnavs, rom saSualod 
kreditiT realizaciidan misaRebi Semosavlis 50%-s ver iRebs kompania. Tu 
kreditiT gayidvebi Tanabrad ganawildeba mTel welze, 50% debitoruli 
davalianeba ekvivalenturi iqneba 183 dRis, rac warmoadgens momxmareblebis 
mier davalianebis gadaxdis saSualo vadas ($20,000/$40,000 ÷ 365 dRe = 183 dRe). 

likvidurobis poziciidan, rac ufro swrafad ifareba davalianeba, miT ukeTesia. 
garda amisa, rogorc wesi, rac ufro didia momxmareblebisgan debitoruli 
davalianebis amoRebis periodi, miT ufro maRalia uimedo valebis done. Tumca, 
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meore mxriv, Tu kompania momxmareblebze Zalian Zlier zewolas ganaxorcielebs 
raime meTodiT im mizniT, rom kompaniam rac SeiZleba swrafad miiRos maTgan 
davalianebis dafarva, aman SeiZleba uaryofiTad imoqmedos kompaniis Semosavlebis 
miRebis SesaZleblobaze. 

maragebis brunvis periodi

maragebis brunvis periodis gamoTvla hgavs debitoruli davalianebis brunvis 
periodis gamoTvlas. am koeficientis meSveobiT SesaZlebelia imis Sefaseba, 
ramdenad didxans inaxeba maragebi kompaniaSi (ase vTqvaT, sawyobebSi) maT gayidvamde. 
analogiurad, likivdurobis poziciidan, rac ufro xanmoklea es periodi, miT 
ukeTesia, vinaidan am SemTxvevaSi naklebi fuladi saxsrebi aRmoCndeba maragebSi 
gayinuli. garda amisa, maragebis Senaxvis xangrZlivma periodebma SeiZleba maTi 
daZvelebac gamoiwvios. meore mxriv, maragebis Zalian dabalma donem SeiZleba 
warmoebis gaCereba gamoiwvios  da kompaniam ver SeZlos Tavisi momxmareblebis 
dakmayofileba. amitom maragebis marTvis procesSi mniSvnelovania `oqros~ 
Sualedis povna.

kreditoruli davalianebis (valdebulebebis) brunvis periodi

valdebulebebis brunvis periodic moTxovnebis brunvis periodis koeficientis 
msgavsad gamoiTvleba. vinaidan analitikosebisTvis, romlebic dakavSirebulni 
ar arian kompaniasTan, xSirad xelmisawvdomi ar aris monacemebi, kompaniis 
Sesyidvebis Sesaxeb, Sesyidvebis moculobis miaxloebiTi SefasebisTvis xSirad 
gamoiyeneba realizaebuli produqciis cifri. valdebulebebis brunvis (dafarvis) 
periodi gviCvenebs momwodeblebis mimarT arsebuli kompaniis davalianebis 
dafarvis saSualo dros. valdebulebebis brunvis xangrZlivi periodebi kargia 
likvidurobis poziciidan, Tumca aman SeiZleba ziani miayenos momwodeblebTan 
urTierTobas. 

leveriji

leveriji gviCvenebs, ramdenad Seswevs kompanias imis unari, dafaros Tavisi 
grZelvadiani savalo valdebulebebi. praqtikaSi xSirad iyeneben or koeficients: 

10. kapitalis leveriji (koeficientis ori nairsaxeoba): 

• grZelvadiani valdebulebebi ÷ Cveulebrivi aqciebis mflobelTa saxsrebi, 
%. (am maCvenebels xSirad uwodeben nasesxebi da sakuTari saxsrebis fardobis 
koeficientsac, an meore varianti;

• grZelvadiani valdebulebebi ÷ (grZelvadiani valdebulebebi + Cveulebrivi 
aqciebis mflobelTa saxsrebi), %. 

11.  procentis dafarvis koeficienti _ saoperacio mogeba ÷ finansuri danaxarjebi. 

kapitalis leveriji

sxva na i rad ub ra lod le ver ij sac uwo de ben. le ve ri ji gviC ve nebs kom pa ni is saq mi-
a no bis da sa fi nan seb lad ga mo ye ne bu li kom pa ni is sa ku Ta ri (a nu me sa kuT re Ta) da 
na ses xe bi ka pi ta lis Ta na far do bas. ar se bobs am maC ve neb lis ram de ni me na ir sa xe o ba 
da yve la ze xSi rad iye ne ben ze moT mi Ti Te bul or ko e fi ci ents. auci leb lo bis Sem-
Tx ve va Si, sa ga moc do kiTx va Si mi Ti Te bu li iq ne ba, ro me li maT ga ni un da ga mo i ye noT. 

na ses xe bi ka pi ta lis di di do ne zrdis kom pa ni is T vis risks, vi na i dan na ses xe bi  sax-
s re bis pro cen te bi sa da Zi ri Tan xis ga dax da iuri di uli val de bu le baa, ro me lic 
auci leb lad un da Ses rul des, Tu kom pa ni as surs Ta vi dan aici los fi nan su ri 
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prob le me bi, uares Sem Tx ve va Si, ga kot re ba. me o re mxriv, wli u ri di vi den de bis ga-
ce ma aq ci o ne reb ze aris iuri di uli val de bu le ba. mi u xe da vad ris ke bi sa, na ses xe bi 
ka pi ta li da fi nan se bis mim zid ve li me To dia kom pa ni is T vis, vi na i dan kre di to re bi 
uku ge bis uf ro da bal ga nak veTs iTxo ven, vid re aq ci o ne re bi, gam ses xeb lis po-
zi cia ukeT aris da cu li (vTqvaT, ipo Te kiT). gar da ami sa, pro cen te bis ga dax da, 
kom pa ni is ka pi ta li dan di vi den de bis ga dax dis gan gan s x va ve biT, ar ibeg re ba mo ge bis 
ga da sa xa diT. ami tom, gar da imi sa, rom Ta na med ro ve epo qa Si sul uf ro iz r de ba 
war ma te bu li kom pa ni e bis saq mi a no bis mas S ta bi, ze mo aR niS nu li aris swo red er T -
er Ti mniS v ne lo va ni faq to ri, rom lis ga moc dRes kom pa ni e bis saq mi a no ba war mo-
ud ge ne lia, na ses xe bi sax s re biT da fi nan se bis ga re Se _ mTa va ri a, kom pa ni am ipo vos 
na ses xeb da sa ku Tar sax s rebs So ris Ta na far do bis op ti ma lu ri do ne, ro me lic 
mas war ma te bas mo u tans grZel va di an Tu mok le va di an per s peq ti va Si da ar Se uq-
m nis lik vi du ro bis prob le mebs, anu sa bo loo jam Si, xels ar Se uS lis kom pa ni is 
si cocx li su na ri a no bas.

ka pi ta lis le ve ri jis mi sa Re bi (u ris ko an nak le bad  ris ki a ni) do ne sav se biT gan s x-
va ve bu lia sxva das x va dar g Si. kom pa ni as, ro mel sac msxvi li in ves ti ci e bi esa Wi ro e ba 
ma te ri a lur aq ti veb Si, xSi rad le ve ri jis ma Ra li maC ve ne be li aqvs. ami tom, er Ti 
sity viT, kon k re ti za ci is ga re Se, Zne lia imis Tqma, le ve ri jis ro me li do ne mi iC-
ne va Za li an ma Ral maC ve neb lad. Tum ca Ra, bu Ral t re bis udi de si na wi li eTan x me ba 
im azrs, rom le ve ri jis do ne Za li an ma Ral maC ve neb lad im Sem Tx ve va Si mi iC ne va, 
ro de sac na ses xe bi ka pi ta lis wi li me tia sa ku Ta ri ka pi ta lis xved riT wil ze. 

procentis dafarvis koeficienti

am koeficients zogjer Semosavlebis leverijsac uwodeben. igi gviCvenebs, 
kompaniis saoperacio mogeba ramdenjer aRemateba gadasaxdel procentebs. rac 
ufro maRalia es maCvenebeli, miT ufro metia imis albaToba, rom kompania SeZlebs 
procentebis gadaxdas. procentis dafarvis koeficienti, romelic 4-s aRemateba, 
rogorc wesi, usafrTxo doned miiCneva.  

statiis dasasrul, Cven mier ganxiluli zogierTi sakiTxis sailustraciod, 
SemogTavazebT ramdenime tests `mmarTvelobiTi aRricxvis~ modulis ACCA-is 
wina wlebis sagamocdo masalidan.

tipuri kiTxvebi

1-li magaliTi (2016 wlis saSemodgomo sesiebis gamomcdelis angariSidan)

kompanias aqvs $1.8 mln-is Rirebulebis mimdinare aqtivebi, maT Soris $0.5 mln-is 
maragebi da mimdinare valdebulebebi _ $1.0  mln-is.

ra gavlenas iqoniebs mimdinare da swrafi likvidurobis koeficientebze is faqti, 
Tu kompania samTviani kreditiT ufro met marags SeiZens?

mimdinare likvidurobis 
koeficienti

swrafi likvidurobis 
koeficienti

a gaizrdeba gaizrdeba

b Semcirdeba gaizrdeba

g gaizrdeba Semcirdeba

d Semcirdeba Semcirdeba

swori pasuxia d, orive koeficienti Semcirdeba.
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sawyisi mimdinare likvidurobis koeficienti aris $1.8 mln /$1.0 mln = 1.8 
(mimdinare aqtivebi ÷ mimdinare valdebulebebi), xolo sawyisi swrafi likvidurobis 
koeficienti _ $1.3mln /$1.0 mln =1.3 [(mimdinare aqtivebi _ maragebi) ÷ mimdinare 
valdebulebebi]. 

vTqvaT kompaniam damatebiT Seisyida $1.0 mln-is maragi moklevadiani kreditiT. 
es gamoiwvevs mimdinare likvidurobis koeficientis Semcirebas ($1.8 mln +  
$1 mln) ÷  ($1.0 mln + $1.0 mln) = 1.4-mde

aseve Semcirdeba swrafi likvidurobis koeficientic $1.8 mln ÷ ($1.0 mln + $1.0 
mln) = 0.9-mde.

kandidatebis mxolod 23%-ma airCia swori varianti. yvelaze metma kandidatma 
(41%-ma) airCia `g~ varianti. am tipis kiTxvaze, Tu uceb ver mixvdebiT, romelia 
swori pasuxi, operaciis gavlenis Sesamowmeblad unda gamoiyenoT martivi (patara) 
cifrebi da maSin pasuxic naTeli gaxdeba.

Se gax se nebT, ga mom c de li an ga riS Si aR niS nav da, rom ga moc da ze ar Seg x v de baT 
ase Ti mar ti vi/ pir da pi ri kiTx va _ mim di na re aq ti ve bi $3,000-ia da mim di na re val-
de bu le be bi _ $1,000. 

ramdeni iqneba mimdinare likvidurobis koeficienti?

es Zalian dabal doned miiCneva ̀ mmarTvelobiTi aRricxvis~ modulis gamocdisTvis, 
amitom seriozulad, safuZvliand unda SeiswavloT saswavlo programis yvela Tema 
(zogadad) da, cxadia, koeficientebis gamoTvlasa da analizTan dakavSirebuli 
sakiTxebic.

me-2 magaliTi: (2018 wlis seqtemberi-2019 wlis agvistos sesiebis sagamocdo 
masalidan)

kompaniis erT-erTi qvedanayofis saqmianobis Sedegebi ase gamoiyureba:

$

realizacia 24,000

pirdapiri danaxarjebi (10,000)

zRvruli mogeba 14,000

mikuTvnebuli danaxarjebi (romlebic pirdapir aris dakavSirebuli 
qvedanayofTan)

(2,000)

ganawilebuli saTavo ofisis danaxarjebi (1,000)

qvedanayofis mogeba 11,000

gamoyenebuli kapitalis $80,000-s akontrolebs es qvedanayofi. 

ra sididis iqneba ukugeba investiciaze, romelsac es qvedanayofi akontrolebs 
mocemul periodSi (miaxloebiT procentul maCveneblebSi)?

1. 15% 

2. 18% 

3. 14% 

4. 16% 
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kon t ro li re ba di uku ge ba in ves ti ci a ze ga mo iT v le ba ase _ (kon t ro li re ba di mo ge ba  
÷ kon t ro li  re ba di in ves ti ci a) × 100. re a li za cia da pir da pi ri da na xar je bi, 
ro gorc we si, kon t rol de ba qve da na yo fis do ne ze. mi kuT v ne bu li ise Ti da na xar-
je bi a, rom le bic uSu a lod qve da na yof Tan aris da kav Si re bu li da, Cve u leb riv, 
qve da na yo fis do ne ze kon t rol de ba. ga na wi le bu li da na xar je bi aris ara pir da pi ri 
da na xar je bi, rom le bic da na xar j Ta cen t reb ze ra i me lo gi kiT, mag ram ne ba yof-
lo biT ga na wil de ba. am g va rad, qve da na yo fis mi er kon t ro li re ba di mo ge ba iq ne ba 
$14,000 – $2,000 = $12,000.

kontrolirebadi ukugeba investiciaze = $12,000/$80,000 = 15% 

maSasadame, swori pasuxia 1-li varianti.

me-2 varianti aris zRvruli mogeba ÷ kontrolirebadi investicia.

me-3 varianti aris qvedanayofis mogeba ÷ kontrolirebadi investicia.

me-4 varianti aris (zRvruli mogeba _ ganawilebuli saTavo ofisis danaxarjebi) 
÷ kontrolirebadi investicia.

statia moamzada  
„mmarTvelobiTi aRricxvis“ modulis  

sagamocdo komisiis wevrma,  
Jurnali `Student accountant~,  

2019 wlis dekemberi 
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moqceviTi finansebi
moduli „finansuri marTva

Sesavali moqceviTi (qceviTi) finansebis Teoriis Sesaxeb

eko no mi ka Si mim di na re yve la mniS v ne lo va ni mov le na adek va tur ax s nas mo iTxovs 
eko no mi ku ri Te o ri i sa gan. wlebis man Zil ze mra va li mec ni e ris eko no mi ku ri Te o-
ri is mTa va ri sa xel m ZR va ne lo pos tu la ti iyo ada mi an Ta ra ci o na lu ro ba: ada mi-
a ne bi ra ci o na lu ri ar se be bi ari an, moq me de ben sa ku Tari in te re se bis Se sa ba mi sad 
maq si ma lu ri eko no mi ku ri sar geb lis mi sa Re bad. Tum ca, ma Si nac ar se bob d nen am 
pos tu la tis mo wi na aR m de ge ni (mag., fren sis fo ku i a ma), ro mel sac mi aC n da, rom 
ne ok la si ku ri Se xe du le ba da ax lo e biT mxo lod 80% aris sa mar T li a ni, rad gan 
ada mi a ne bis moq me de ba da ma T mi er mi Re bu li ga dawy ve ti le be bi xSi rad gan pi ro-
be bu li ar aris uti li ta ru li (mo sa lod ne li eko no mi ku ri sar geb lis) miz ne biT, 
ara med zog jer rwme nis, sa mar T li a no bis, Rir se bis da sxva am g va ri prin ci pe biT 
aris mo ti vi re bu li.

sa in te re soa is faq tic, rom 2010 wels no be lis pre mi a ze war d ge nil kan di dat Ta 
So ris aR moC n da ri Card ta le ri (Ric hard Tha ler) da ro bert Si le ri (Ro bert Shil ler) 
(i e lis uni ver si te tis pro fe so ri), rom le bic ik v le ven eko no mi ku ri qce vis prob-
le mebs da ne ok la si ko se bi sa gan mkveT rad gan s x va ve bu li Te o ria Ca mo a ya li bes. es, 
faq tob ri vad, imis aRi a re ba a, rom 2008 wels dawye bu li glo ba lu ri eko no mi ku ri 
kri zi sis mov le ne bi ver ax s na eko no mi kur ma Te o ri am, ro mel Sic TiT q mis ra mde ni me 
aTe u li wlis gan mav lo ba Si do mi ni reb da ne ok la si ku ri Se xe du le ba da, Se sa ba mi sad, 
Se ic va la kvle vis Zi ri Ta di mi mar Tu le ba. 

ne ok la si ku ri Se xe du le bis ori ur Ti er T da kav Si re bu li Te o ri a _ efeq tu ri baz-
ri sa da ra ci o na lu ri mo lo di nis Te o ria _ am t ki cebs, rom ada mi a ne bi yo vel T vis 
ra ci o na lu rad moq me de ben, ba za ri ide a lu rad mu Sa obs, yo vel T vis ad gens aq ti ve bis 
nam d vil fass, in for ma ci is xel mi saw v do mo bi dan ga mom di na re da fi nan su ri ba za ri 
prin ci pu lad sta bi lu ri a. am Te o ri is war mo mad gen le bi mi iC nev d nen, rom ne ok la-
si ku ri me To do lo gi iT ga dawy da eko no mi ku ri Te o ri is Zi ri Ta di prob le me bi da 
Se saZ le be li gax da eko no mi ku ri pro ce se bis sru li ga kon t ro le ba. ne ok la si ku ri 
Te o ri is yve la mim di na re o ba efuZ ne ba daS ve bas, rom baz reb ze in ves to re bi ra-
ci o na lu rad moq me de ben. Tumca, ro gorc uk ve aR v niS neT, glo ba lur ma kri zis ma, 
ro me lic 2008 wels da iwyo mTels msof li o Si, aS ka rad cxad yo, rom in ves tor Ta 
ra ci o na lu ri qce vis Te o ri ebs ar Ses wevs in ves tor Ta re a lu ri qce vis mi ze ze bis, 
mo ti va ci is mi ze ze bis ax s nis una ri da am mi ze ze bis kvle va mec ni e reb ma in ten si u-
rad sxva kuTxiT da iwyes. 

dRes uk ve mra val ricxo va ni Te o ri u li ga mok v le ve bi Ta da TviT praq ti kiT da-
das tu re bu li a, rom ne ok la si ku ri Te o ri e bis prin ci pe bis meS ve o biT Se uZ le be lia 
ba zar ze in ves tor Ta qce vis sak ma ri si xa ris xis si zus tiT aR we ra. ba zar ze ris ki sa 
da ga ur k vev lo bis pi ro beb Si ada mi a ne bi eq ce vi an `brbos”, ilu zi e bi sa da emo ci e-
bis gav le nis qveS, xSir Sem Tx ve va Si, aras wo rad aRiq va men mi Re bul in for ma ci as, 
Se sa ba mi sad, ma Ti qce va ar aris ra ci o na lu ri. 

ara ra ci o na lu ro bas yu radRe bis ga re Se arc ne ok la si ko se bi to veb d nen, mag ram 
mi iC nev d nen, rom ara ra ci o na lu ro ba mxo lod mok le va di a ni pe ri o dis T vis iyo da-
ma xa si a Te be li da grZel va di an pe ri od Si yve la fe ri Ta vis ad gils ub run de bo da. 
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aR sa niS na via is faq tic, rom eko no mi ku ri kri zi sis fon ze mkveT rad Se ic va la TviT 
am eko no mi ku ri Te o ri e bis mim de var Ta Se xe du le bac. 2008 wels alan grin s pen ma 
aRi a ra, rom   So ki re bu li iyo, rad gan da in g ra mi si, in te leq tu a lu ri Se xe du le-
be bis Se no ba”.

Tum ca, jer ki dev adam smi tic wer da amis Se sa xeb: `e ko no mi ku ri cxov re ba Rrmad 
da kav Si re bu lia so ci a lur cxov re bas Tan da Se uZ le be lia ma Ti Sec no ba gan cal-
ke ve biT sa zo ga do e bis Cve ve bis, zne o bis, tra di ci e bi sa da kul tu ris ga re Se. kul-
tu ra gav le nas ax dens ada mi a nis qce va ze sa er Tod da ker Zod eko no mi kur qce va ze.”

r. ta le ri da r. Si le ri da ax lo e biT oc da a Ti wlis man Zil ze ik v lev d nen eko no-
mi ku ri qce vis prob le mebs. ma Ti az riT, eko no mi kas mar Tavs e.w `i ra ci o na lu ri 
sawyi si” e.i Cve ni emo ci e bi. ro de sac ra i me ga dawy ve ti le bis sar geb li a no ba ma Ra li 
xa ris xiT ga ur k ve ve li a, re a lu rad, eko no mi ku ri ga dawy ve ti le be bis did na wils 
ada mi a ne bi in tu i ci iT iRe ben. 

uf ro me tic, Si le ri mi iC nevs, rom auci le be lia eko no mi ku ri Te o ri e bis (mec ni e-
re be bis) mWid rod da kav Si re ba tvi nis fun q ci o ni re bis Sem s wav lel mec ni e re beb Tan. 
da iwyes Ses wav la tvi nis struq tu ri sa da mi si mu Sa o bis eko no mi kur saq mi a no beb ze 
gav le nis me qa niz m ze. mo ma val Si am kvle vis Se de geb ma asax va un da hpo vos eko no-
mi ku ri po li ti kis sfe ro Si. 

swo red baz ris si tu a ci e bis ga mok v le vi sa da ada mi an Ta saq mi a no ba Si ira ci o na lu ri 
bu ne bis da ma das tu re be li ma ga li Te bis kvle vi sa da ga a na li ze bis Se de gad war mo iS va 
eko no mi ku ri mec ni e re bis axa li mi mar Tu le ba – moq ce vi Ti (qce vi Ti) fi nan se bi, 
ro me lic Se is wav lis ba zar ze sa fi nan so- sa in ves ti cio xa si a Tis ga dawy ve ti le be bis 
mi Re bi sas ada mi an Ta ira ci o na lur qce vas.  

moq ce vi Ti fi nan se bis Te o ria aq cents ake Tebs ima ze, rom in ves to re bi ver 
moq  me de ben ra ci o na lu rad, ro gorc es miC ne u lia efeq tu ri baz ris Te o ri ul 
mo de leb Si. moq ce vi Ti fi nan se bis Te o ria xsnis fsi qo lo gi is gav le nas fi nan-
sur saq mi a no ba ze. es mid go ma swo red im sir Tu le e bis da saZ le vad aR mo cen-
da, ro me lic da kav Si re bu lia fi nan sur (ne ok la si kur) pa ra dig mas Tan.   
 
mi u xe da vad imi sa, rom ta ler ma da Si ler ma 2010 wels ver mi i Res no be lis pre-
mi a, dRes uk ve fiq ro ben, rom qce vi Ti Te o ria gax de ba me in s t ri mi, do mi ni re bu li 
sko la, vi na i dan qce vi Ti fi nan se bis Te o ria sa Su a le bas gvaZ levs, av x s naT baz ris 
(in ves to re bis) zo gi er Ti ise Ti Tvi se ba da qce va, ro mel sac ver xsnis efeq tu ri 
baz re bis hi po Te za. Tum ca, vi na i dan es Te o ria Se da re biT axa lia, bev ri ter mi ni 
da mo saz re ba isev dax ve wis pro ces Si a, mkvle var Ta Se xe du le be bi gar k ve ul as-
peq teb Si gan s x va ve bu lia da mec ni e re bi isev ag r Ze le ben ada mi an Ta eko no mi kur i 
da   fi nan su ri ga dawy ve ti le be bis fsi qo lo gi u ri as peq te bis uf ro Rrma kvle vas. 

mi u xe da va d ami sa, qce vi Ti fi nan se bis Te o ri is mniS v ne lo bi dan ga mom di na re, ̀ fi nan-
su ri mar T vis~ mo du lis sas wav lo prog ra ma Sic Se ta ni lia gar k ve u li sa kiTxe bi da 
ter mi ne bi qce vi Ti fi nan se bis Te o ri i dan. ker Zod, „fi nan su ri mar T vis“ mo du lis 
sas wav lo prog ra ma mo i cavs e4g punqts, ro me lic Sem deg na i rad ikiTxe ba: „aR we reT 
in ves to re bis mi er gan xor ci e le bu li spe ku la ci u ri ope ra ci e bis mniS v ne lo ba da  
in ves tor Ta ga dawy ve ti le be bi ax se niT moq ce vi Ti fi nan se bis po zi ci i dan“.

am ma sa lis cod nas АССА afa sebs 1-el in te leq tu a lur do ne ze, e.i. kan di dats 
mo eTxo ve ba am Te mi sa da Se sa ba mi si ter mi ne bis cod na da ga ge ba.

ax la mok led gan vi xi lavT moq ce vi Ti fi nan se bis cne bas da Zi ri Tad ter mi nebs, 
rom le bic kan di da teb ma un da icod nen.
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maS ra aris moqceviTi finansebi?

moq ce vi Ti fi nan se bi aris kvle vis sfe ro, ro me lic cdi lobs ax s nas fi nan su ri 
ga dawy ve ti le bis mi Re bis pro ce si re a lur cxov re ba Si, ase ve imis mi ze ze bi, mi-
Re bu li ga dawy ve ti le be bi ra tom ar ga mo i yu re ba yo vel T vis ra ci o na lu rad da, 
ma Sa sa da me, arap rog no zi re ba di Se de ge bi moh y ve ba. in ves tor Ta ga dawy ve ti le be bis 
cxov re bi se u li praq ti ka sru lad ar Se e sa ba me ba tra di ci ul Te o ri ebs, rom le bic 
TiT q mis yo vel T vis mi iC ne ven, rom in ves to re bi ra ci o na lu rad moq me de ben.

mniS v ne lo va ni ter mi ne bi, rom le bic un da ico deT 

er T -er Ti as peq ti, rom lis ga ge bac auci le be li a, aris `baz ris pa ra doq si~. mi si 
ar si mdgo ma re obs Sem deg Si _ imi saT vis, rom baz re bi re a lu rad iyos efeq tu ri, 
in ves to reb ma isi ni ara e feq tu rad un da mi iC ni on. Tu in ves to re bi mi iC nev d nen, rom 
baz re bi efeq tu ri a, maT ara na i ri mi ze zi ar eq ne bo daT imi sa, rom aq ti u rad ga ne-
xor ci e le bi naT aq ci e biT yid va- ga yid vis ope ra ci e bi da, aseT Sem Tx ve va Si, baz re bi 
axal in for ma ci a ze efeq tur re a gi re bas ar mo ax den d nen.

ter mi ni „na xi ris qce va“ gu lis x mobs iseT si tu a ci ebs, ro de sac in ves to re bi yi du-
lo ben an yi di an  ama Tu im kom pa ni is an dar gis aq ci ebs mxo lod imis ga mo, bev r ma 
sxva in ves tor ma es uk ve ga a ke Ta. in ves to reb ma „na xi ris in s tin q ti“ Se iZ le ba ga mo-
av li non sxva das x va mi ze zis ga mo, ro go ri ca a maT So ris so ci a lu ri kon for miz mi 
_ imis sur vi li, rom ar imoq me dos sxve bis gan gan s x va ve bu lad. ki dev er Ti Se saZ lo 
mi ze zia is, rom in di vi du a lur in ves to rebs Se iZ le ba ar hyof ni deT sa ku Ta ri Ta vis 
rwme na da mo u ki de be li ga dawy ve ti le be bis mi Re bis sa kiTx Si da isi ni „u yu re ben“ 
sxva in ves tor Ta mra val ricxo van jgufs, rad gan mi aC ni aT, rom um rav le so ba ver 
Sec de ba.

Tu bev ri in ves to ri  „na xi ris in s tiq tiT“ imoq me debs da kon k re tul dar g Si iyi dis 
aq ci ebs, aman Se iZ le ba ga mo iw vi os kom pa ni e bis aq ci e bis fa se bis mniS v ne lo va ni zrda 
am dar g Si, rac xels Seuwyobs sa fon do bir Ja ze „buS tis“ war moq m nas („sa fon do 
bir Jis buS ti“), buS ti ki ne bis mi er dros Se iZ le ba gas k des. 

mra va li  dak vir ve ba gvaZ levs sa Su a le bas vi va ra u doT, rom  sa fon do bir Jis e.w. 
„pro fe si o na li mo na wi le e bi“ xSi rad iRe ben iseT ga dawy ve ti le bebs, rom le bic ar 
em ya re ba ra ci o na lur ana lizs. ro gorc ga mok v le vis Se de ge bi gviC ve nebs,  sa fon do 
bir Ja ze gvxvde ba ise Ti tre i de re bi (in ves to re bi), ro mel Ta ga dawy ve ti le be bi ar 
em ya re ba kom pa ni e bis saq mi a no bis maC ve neb le bi sa da maT per s peq ti vis fun da men tur 
ana lizs. maT „xma u ris tre i de rebs~ uwo de ben. tre i de re bis am ka te go ri is T vis da-
ma xa si a Te be lia ga dawy ve ti le bis dag vi a ne biT mi Re ba da ten den ci eb ze ori en ti re ba.

zo gi er Ti in ves to ri za ra lis mi marT an ti pa ti as iCens (moq ce viT eko no mi kur / fi-
nan se bis Te o ri a Si amas „za ra lis zizRi“ ewo de ba), ami tom isi ni Tavs ari de ben  iseT 
in ves ti ci ebs, rom leb Ta nac  za ra lis ma Ra li ris kia da kav Si re bu li, ma Si nac ki, 
Tu mo sa lod ne li Ri re bu le bis ana li zi ima ze mi a niS nebs, rom am g va ri in ves ti ci e bi 
grZel va di an per s peq ti va Si ka pi ta lis mniS v ne lo van zrdas ga mo iw vevs. in ves to re bi, 
rom leb sac za ra lis mi marT zizRi axa si a TebT, in ves ti ci e bis T vis  xSi rad ir Ce ven 
da ba li, mag ram sta bi lu ri Se mo sav lis mqo ne kom pa ni ebs, vid re iseT kom pa ni ebs, 
rom leb sac zo gi erT wels ma Ra li mo ge bis mi Re ba Se uZ li aT, mag ram ase ve Se iZ le ba 
za ra li ga ni ca don sxva wleb Si.

sa fon do bir Ja ze Se iZ le ba ar se bob des ise Ti fe no me ni, ro go ri caa „mo men tis 
efeq ti“. Tu gar k ve u li pe ri o dis gan mav lo ba Si sa fon do  bir Ja ze aq ci is fa se bi 
iz r de ba, aman Se iZ le ba in ves to rebs op ti miz mis sa fuZ ve li mis ces. Se de gad, in-
ves to re bi, rom le bic eli an, rom fa se bis zrda gag r Zel de ba, av le nen mza o bas 
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imis T vis, rom in ves ti ci e bi Ca don iseT kom pa ni eb Si, rom le bic zrdis po ten ci als 
aC ve ne ben. mo men tis efeq ti xels uwyobs sa fon do bir Jeb ze zrdis an Sem ci re bis 
pe ri o de bis ga xan g r Z li ve bas.

das k v na

fi nan su ri qce vis Ses wav la cxad yofs, rom ga dawy ve ti le be bis mi Re ba yo vel T vis 
ar ey r d no ba yve la ar se bu li in for ma ci is ra ci o na lu ri ana li zis Se de gebs. amis 
ga mo, ama Tu im kom pa ni is aq ci e bis fa si an mTli a nad sa fon do bir Ja ze fa se bi Se-
iZ le ba da Sor des sa mar T li an do nes. gar da ami sa,  sa fon do bir Ja ze  gar k ve u li 
pe ri o dis gan mav lo ba Si Se saZ loa Se im C ne o des aq ci is fa se bis zrdis an da ce mis 
sa er To ten den ci a.

swav lis am do ne ze kan di da tebs ar mo eTxo ve baT yve la sxva das x va ti pis qce vi Ti 
mi ker Zo e bi sa da moq ce vi Ti fi nan se bis po ten ci u ri gav le nis siR r mi se u lad ga-
az re ba, mag ram fi nan su ri mar T vis ga moc da ze ga mom c del ma kiTx veb Si Se iZ le ba 
Se i ta nos am sta ti a Si gan xi lu li ter mi ne bi sa da cne be bis ax s na.

statia moamzada finansuri marTvis  
modulis sagamocdo 

 komisiis wevrma, 2019 wlis noemberi
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moduli `buRalteri biznesSi~

Ta na med ro ve epo qa Si, ro de sac dRi Ti dRe, Se iZ le ba iT q vas rom ar na xu li tem pe-
biT far Tov de ba sa me war meo su bi eq te bis (biz ne sor ga ni za ci e bis) mi er sam rew ve lo 
Tu sa mom x ma reb lo baz re bis T vis Se Ta va ze bu li pro duq te bis no men k la tu ra da 
asor ti men ti, ro de sac swra fi tem pe biT iz r de ba ase ve war ma te bu li kom pa ni e bis 
war mo e bis mas S ta be bi, ma Ti war ma te bis saq me Si gan sa kuT re biT fas da u de bel rols 
Ta ma Sobs mar ke tin gis mec ni e re ba, ro gorc ase Ti da, uf ro kon k re tu lad, biz-
nes or ga ni za ci e bis mar ke tin gis me To de bi sa da mid go me bis sa Ta na dod ga mo ye ne bis 
una re bi.

cxa di a, ̀ bu Ral te ri biz nes Si~ mo du lis sas wav lo prog ra ma miz nad ar isa xavs mar-
ke tin gis me To de bi sa da mid go me bis Rrma, sa fuZ v li an swav le bas (es ar aris mar-
ke tin gis sa ga ni), mag ram mar ke tin gis Te ma /or ga ni za ci is mar ke tin gis gan yo fi le bis 
saq mi a no ba ise Ti Te ma a, rom lis ga re Sec kan di da te bi srul yo fil war mod ge nas, 
er Ti an su raTs ver Se iq m ni an, biz ne sor ga ni za ci e bis saq mi a no bis Se sa xeb. swo red 
am miz niT aris Se ta ni li Zi ri Ta di mar ke tin gu li cne be bis swav le ba `bu Ral te ri 
biz nes Si~ mo du lis sas wav lo prog ra ma Si.

risi codna gvWirdeba?

sa xel m ZR va ne los me To dur mi Ti Te beb Si aR niS nu li a, rom kan di da tebs un da Se eZ-
loT biz ne sor ga ni za ci e bis Zi ri Ta di qve da na yo fe bis / gan yo fi le be bis ro li sa da 
fun q ci e bis da xa si a Te ba, ker Zod, sa mec ni e ro- k v le vi Ti da sac del - sa kon s t ruq-
to ro pro eq te bis, Ses yid ve bis, sa war mo o, pir da pi ri mom sa xu re bis, mar ke tin gis, 
ad mi nis t ra ci u li da fi nan su ri gan yo fi le bis. Sem deg gan xi lu lia mar ke tin g Tan 
da kav Si re bu li moTxov ne bi, sa dac Ca moT v li li a, ra sa kiTxe bis cod na mo eTxo ve baT 
kan di da tebs am Te mas Tan da kav Si re biT.

`axseniT organizaciaSi marketingis roli: 

(1) marketingis ganmarteba;

(2) marketinguli paketi (miqsi);

(3) marketingis kavSiri strategiul gegmasTan~. 

am statiaSi gavecnobiT zemoaRniSnul mniSvnelovan marketingul cnebebs.

ra niSnavs marketingi?

ga er Ti a ne bu li sa me fos mar ke tin gis in s ti tu tis mi er Ca mo ya li be bu li gan mar te-
biT `mar ke tin gi aris mar T vis pro ce si, ro me lic ad gens, wi nas war gan W v rets da 
ak ma yo fi lebs mom x ma re bel Ta moTxov ni le bebs efeq ti a nad da or ga ni za ci is T vis 
mo ge bi a nad.~  

eWvs ar iw vevs is faq ti, rom mar ke tin gi aris mar T vis er T -er Ti pro ce si (mmar T-
ve lo bi Ti pro ce si), vi na i dan war ma te bu li or ga ni za ci e bis ume te so ba mas mi iC nevs 
ko or di ni re bu li Ro nis Zi e be bis ga dam wy ve ti mniS v ne lo bis nak re bad, ro me lic 
un da mu Sav de bo des or ga ni za ci is stra te gi ul do ne ze. bevr or ga ni za ci as hyavs 
aR mas ru le be li di req to ri, rom lis fun q ci ur pa su xis m geb lo bas ga ne kuT v ne ba 
mar ke tin gis sfe ro. Tum ca, ma Si nac ki, Tu or ga ni za ci as ar hyavs ase Ti di req to ri, 
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ro gorc we si, auci le be li a, rom or ga ni za ci a Si ar se bob des da xor ci el de bo des 
stra te gi u li mar ke tin gis geg ma, ro me lic Se sa ba mi so ba Si iq ne ba kor po ra ci u li 
geg miT dad ge nil miz neb Tan da amo ca neb Tan.

miuxedavad imisa, rom farTo sazogadoeba marketingis cnebas SeiZleba gayidvebis 
sinonimad miiCnevdes, zemoT mocemuli ganmartebidan Cans, rom marketingis 
moqmedebis sfero sakmaod farToa da ar Semoifargleba marto gayidvebiT. 
sinamdvileSi, organizaciis strategias, romelic mxolod gayidvebs eyrdnoba 
da saTanadod ar iTvaliswinebs marketingis sxva mniSvnelovan RonisZiebebs, 
seriozuli naklovanebebi gaaCnia. organizacias SeiZleba mxedvelobidan gamorCes 
momxmareblebis moTxovnilebebi da saWiroebebi, organizacia SeiZleba yiddes 
iseT saqonelsa da momsaxurebas, romelic momxmareblebs ar sWirdeba, an SeiZleba 
momxmarebels sWirdebodes mocemuli organizaciis produqcia da momsaxureba, 
magram SeiZleba SecdomiT sxvas yidulobdes, Tundac informaciis uqonlobis 
gamo.

marketingis arsi mdgomareobs Semdeg sityvebSi: `adgens, winaswar ganWvrets da 
akmayofilebs~. es gulisxmobs iseT process, romlis meSveobiT organizaciam unda 
gaarkvios, ra surT momxmareblebs, an gamoikvlios, savaraudod, ra moesurvebaT 
momavalSi momxmareblebs da Semdeg daakmayofilos maTi moTxovnilebebi, Tavisi 
resursebis saTanadod gamoyenebis gziT. 

ze mo aR niS nu li pro ce sic ise Ti ve di na mi ku ri un da iyos, ro gorc ic v le ba mom x-
ma re bel Ta moTxov ni le be bi da pri o ri te te bi dro Ta gan mav lo ba Si, rac zo gi erT 
sa qo nel sa da mom sa xu re bas ma Ti moTxov ni le be bis T vis nak le bad Se saf se riss 
xdis, an Se iZ le ba sa er Tod aRar esa Wi ro e bo des maT. ar se bobs uT va la vi ma ga li Ti 
pro duq te bi sa, rom le bic war sul Si, zog jer di di xnis gan mav lo ba Si, ak ma yo fi-
leb d nen re a lur moTxov ni le bebs, mag ram gar k ve u li pe ri o dis Sem deg, sa bo loo 
jam Si, pro duq te bis sxva al ter na ti ul ma va ri an teb ma Ca a nac v les isi ni, ada mi an Ta 
moTxov ni le be bis, ge mov ne bi sa da pri o ri te te bis Sec v lis ga mo, an am pro duq teb ma 
sa er Tod da kar ges sar geb li a no ba mom x ma reb le bis T vis. amis ma ga li Tia audi o ka se-
te bi, ki no fi re bi da pro eq to re bi, or gan yo fi le bi a ni av to ma tu ri sa recxi man qa ne bi 
da sa la ros apa ra te bi. Se sa ba mi sad, war ma te bu li biz ne sor ga ni za ci e bi mar ke tings 
mi iC ne ven uwy vet pro ce sad, rom lis meS ve o biT mud mi vad tar de ba mom x ma reb le bis 
faq tob ri vi da po ten ci u ri  moTxov ni le be bis ga mok v le va da ana li zi da maT ze 
Tval - yu ris dev ne ba, ra Ta or ga ni za ci am da ak ma yo fi los es moTxov ni le be bi im-
de nad, ram de na dac amis sa Su a le bas iZ le va or ga ni za ci is re sur se bi da una re bi.

mar ke tin gu li pa ke ti (miq si) 

mar ke tin gu li pa ke ti aris mo de li, ro me lic ga mo i ye ne ba sxva das x va Ro nis Zi e bis 
gan xil vi sas, rom le bic auci le be lia kom p leq su ri mar ke tin gu li stra te gi is Ca-
mo sa ya li beb lad da praq ti ka Si gan sa xor ci e leb lad. mar ke tin gu li pa ke ti yve la ze 
xSi rad oTxi ele men tiT aris war mod ge ni li: pro duq ti, fa si, sti mu li re ba da 
ad gi li (gan Tav se ba). am kon teq s t Si `ad gi li~ mo i cavs dis t ri bu ci as Tan da kav Si-
re bul yve la na ir saq mi a no bas / Ro nis Zi e bas.

pro duq ti

mar ke tin gu li pa ke tis aR niS nu li ele men ti iT va lis wi nebs kom pa ni is mi er baz-
ris T vis Se Ta va ze bu li pro duq tis, an pro duq te bis teq ni kur ma xa si a Teb lebs, 
sar ge bel sa (u pi ra te so bebs) da SezRud vebs. or ga ni za ci is saq mi a no bis spe ci fi kis 
mi xed viT, kom pa ni is pro duq cia Se iZ le ba iyos fi zi ku ri sa qo ne li, an mom sa xu re ba.
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pro duq tis teq ni ku ri ma xa si a Teb le bi mniS v ne lo va ni a, rad gan isi ni gan sazR v ravs, 
mom x ma reb lis re a lu ri moTxov ni le be bi dak ma yo fil de ba, Tu po ten ci u ri, prog-
no zi re bu li moTxov ni le be bi. pro duq tis ma xa si a Teb le bi ga mo i sa xe ba teq ni kur 
pa ra met reb sa da pro duq tis Se saZ leb lo beb Si da zog jer im SezRud veb Sic, rom-
le bic pro duq tis ga mo ye ne bas axa si a Tebs.

sar ge be li aR niS navs pro duq tis sar geb li a no bas mom x ma reb lis T vis, anu mom x ma reb-
lis ga da sa xe di dan da imis da das tu re bas, ra sac mom x ma re be li Se iZ le ba mo e lo des 
pro duq tis gan. sar ge be li mniS v ne lo van rols Ta ma Sobs pro duq tis mas ti mu li re-
be li Ro nis Zi e be bis gan sazR v ri sas da, ma Sa sa da me, ga dam wy ve ti mniS v ne lo bis da ma-
kav Si re be li rgo lia mar ke tin gu li pa ke tis pro duq ti sa da mis mas ti mu li re bel 
ele men tebs So ris.

zo gi erT pro duq t ze moTxov na `war mo e bu li~ xa si a Ti sa a, anu mas ze moTxov na ga-
mom di na re obs sxva pro duq t ze, an mom sa xu re ba ze moTxov nis ar se bo bi dan, ami tom 
mi si ma xa si a Teb le bi Se iZ le ba sru li ad gan s x vav de bo des sa bo loo pro duq tis T vis 
da ma xa si a Te be li sar geb lis gan. ma ga li Tad, faq tob ri vad ara vis surs ipo Te ka, 
rad gan igi war mo ad gens did, grZel va di an fi nan sur val de bu le bas. mi si sar ge-
be li ga niv Te bu lia sax l Si Tu bi na Si da, ipo Te kis ga re Se, cxa di a, co ta ada mi a ni 
SeZ lebs mok le va da Si am sur vi lis dak ma yo fi le bas.

pro duq tis da geg m va iT va lis wi nebs pro duq tis mdgo ma re o bas pro duq te bis por t-
fel Si, ro mel sac or ga ni za cia sTa va zobs ba zars da mis po ten ci ur wvlils or-
ga ni za ci is mo ma val war ma te ba Si. TiT q mis yve la pro duq ci is gaT va lis wi ne ba aris 
Se saZ le be li mi si sa si cocx lo cik lis mi xed viT. aR niS nu li mo de li gu lis x mobs, 
rom pro duq te bi dro Ta gan mav lo ba Si Tan da Ta no biT ga di an sxva das x va sta di as, 
rom lis Se sa ba mi sad ic v le ba pro duq tis re a li za ci i dan mi Re bu li amo na ge bi; ker-
Zod, amo na ge bi iz r de ba sawyis da zrdis eta peb ze, Sem deg amo na ge bis zrda Tan-
da Tan Se nel de ba da sa bo lo od da e ce ma, imis Se sa ba mi sad, ro gorc mim di na re obs 
pro duq tis baz ri dan ga mo dev na, Sem deg baz ris ga je re ba da bo los pro duq tis 
ga yid ve bis da ce ma. pro fe si o nal Ta fir me bis (bu Ral t re bis, iuris te bis, ar qi teq-
to re bis da sxv.) ̀ pro duq ti~ aris mom sa xu re ba, ro mel sac isi ni dam k ve Tebs sTa va-
zo ben, rac, Zi ri Ta dad, Ta vi si ar siT, ara ma te ri a lu ri a; Tum ca, zog jer Se iZ le ba 
ma te ri a lu ric iyos, rad gan kon k re tu li mom sa xu re ba dam k ve Tis T vis an ga ri Se bi sa 
da Se iZ le ba ra i me sxva sa xiT mom sa xu re bis Se de ge bis war d ge na sac gu lis x mob des.

fa si

fas Si mar to pro duq tis fa si ki ar igu lis x me ba, ara med Ses yid veb Tan da kav Si-
re bu li yve la na i ri da na xar ji. mi si ga mo sax va Se saZ le be lia fu lad er Te u leb Si, 
sap ro cen to ga nak ve Teb Si, da na xar jeb Si, sazRa ur Si, an kom bi ni re bu lad yve la am 
ele men t Si. fa si Se iZ le ba iyos er T je ra dad ga da sa xa de li Tan xa, an gar k ve u li 
dro is man Zil ze na wil - na wil ga da sax de li Tan xe bis se ri a. fas ze Se iZ le ba vrcel-
de bo des SezRud va dro is faq to riT (ma ga li Tad, spe ci a lu ri Se Tan x me ba, ro me lic 
gar k ve ul pe ri ods exe ba). fa si ase ve Se iZ le ba iyos pi ro bi Ti da da mo ki de bu li iyos 
sxva pro duq te bis Ses yid va ze, an ra Rac mi ni ma lu ri pe ri o diT iyos `Ca ke ti li~, 
ro go ri ca a, ma ga li Tad mo bi lu ri te le fo ne bis xel Sek ru le ba mi ni ma lu ri va diT.

pro fe si u li mom sa xu re bis kon teq s t Si fa si ga mo i sa xe ba mom sa xu re bis sazRa ur Si. 

sti mu li re ba

sti mu li re ba mo i cavs yve la na ir saq mi a no bas / Ro nis Zi e bas, ro me lic ga miz nu lia 
mom x ma reb lis in for mi re ba sa da Ses yid ve bis ga dawy ve ti le ba ze gav le nis mox de na ze. 
zog jer or ga ni za ci is mi er ga mo ye ne bu li mas ti mu li re be li sa Su a le ba gar k ve u li 
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mas ti mu li re be li Ro nis Zi e be bis nak re bis, anu mas ti mu li re be li pa ke tis sa xiT 
aris war mod ge ni li. ase, ma ga li Tad:

• rek la ma;

• pir da pi ri ga yid va, ro go ri caa pi ris pir ur Ti er To ba mom x ma re bel Tan da sa-
te le fo no, an in ter net ga yid ve bi;

• sa zo ga do e bas Tan ur Ti er To ba;

• sa qon lis ga sa Re bis sti mu li re ba per so na lis ga re Se, sa ca lo vaW ro bis obi eq-
teb Si pro duq ci is eq s po ni re bis efeq tu ri me To de biT.

• spon so ro ba.

sti mu li re ba Se iZ le ba sru li ad gan s x va ve bul mid go mas iT va lis wi neb des cal ke u-
li pro duq te bis T vis, an pro duq te bis gar k ve u li jgu fis T vis, an Se iZ le ba xels 
uwyob des sa mar ko niS nis / b ren dis cno ba do bis amaR le bas or ga ni za ci is sa zo ga do-
eb ri vi imi jis kon teq s t Si. zo gi erT Sem Tx ve va Si, Se iZ le ba pro duq tis sa xel wo de ba 
gax des Tvi Ton or ga ni za ci is sa xe lis, vTqvaT pir ve li mwar mo eb lis si no ni mi. 

mas ti mu li re be li Ro nis Zi e be bis pa ke ti Za li an gan s x va ve bu li aqvT sxva das x va 
or ga ni za ci as. swra fad re a li ze ba di sa mom x ma reb lo sa qon lis mwar mo eb le bi, Zi ri-
Ta dad, rek la mas ey r d no bi an, xo lo si cocx lis dazR ve va ze mo mu Sa ve sa dazR ve vo 
kom pa ni e bi, tra di ci u lad, ga ci le biT uf ro far Tod iye ne ben pir da pi ri ga yid-
ve bis me Tods.

baz   ris seg   men   ta  ci  is ga  mo  ye  ne  ba Se  saZ   le  be  lia ro  gorc baz   ris kvle  vis, ase  ve da  geg  -
m   vis miz   ne  bis   T   vis. am mid   go  mis ga  mo  ye  ne  ba gan   sa  kuT   re  biT mniS   v   ne  lo  va  ni  a, ro  de  sac 
or   ga  ni  za  cia ixi  lavs mas   ti  mu  li  re  be  li Ro  nis   Zi  e  be  bis pa  kets, ase  ve mniS   v   ne  lo  va -
ni  a, ro  de  sac ixi  lavs mar   ke  tin   gu  li pa  ke  tis sxva ele  men   tebs. baz   ris seg   men   ta -
cia mo  i  cavs baz   ris ana  lizs er   T   g   va  ro  van na  wi  le  bad   /   seg   men   te  bad da  yo  fis gziT, 
ro  mel   Tac msgav   si ma  xa  si  a  Teb   le  bi aqvT. praq   ti  ka  Si yve  la  ze xSi  rad ga  mo  i  ye  ne  ba 
Sem   de  gi ti  pis seg   men   te  bi:

• asaki;

• sqesi;

• geografiuli adgilmdebareoba;

• socialur-ekonomikuri jgufebi;

• fsiqologiuri faqtorebi, rogoricaa riskis mimarT damokidebuleba, survi-
li, iyos gansxvavebuli, an vinmes msgavsi da a. S.

seg men ta cia or ga ni za ci as uz run vel yofs in for ma ci iT, stra te gi u li Se saZ leb-
lo be bi sa da va ri an te bis Se sa xeb. ma ga li Tad, zo gi er Ti kom pa nia ir Cevs viw ro 
fo ku sis mqo ne mid go mas miz nob ri vi mar ke tin gis meS ve o biT, ro me lic mi mar Tu lia 
Za li an kon k re tul baz ris seg men teb ze (ma ga li Tad, `suf Ta~ li cen zi e bis mqo ne 
mZRo le bis dazR ve va), xo lo sxve bi di fer ne ci re bul mar ke tin gul stra te gi ebs 
iye ne ben ram de ni me seg men t Tan mi mar Te biT, gan s x va ve bu li mar ke tin gu li pa ke te bis 
ga mo ye ne biT (swra fad re a li ze ba di sa mom x ma reb lo sa qon lis mwar mo e be li kom pa-
ni e bi Ta vi an Ti pro duq ci is far g leb Si xSi rad qmni an da ba li fa sis mqo ne sa fir mo 
niS nebs da Za li an ma Ra li fa sis mqo ne, e.w. `na Re bis mox s nis~ fa sis mqo ne sa fir mo 
niS neb s / b ren debs).
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vi na i dan sa mar T leb ri vi SezRud ve bi da sa yo vel Ta od aRi a re bu li pro fe si u li 
stan dar te bi dro Ta gan mav lo ba Si ic v le ba, Se sa ba mi sad, uka nas k nel wleb Si ra di-
ka lu rad Se ic va la pro fe si o nal Ta fir me bis mi er ga mo ye ne bu li mas ti mu li re be li 
pa ke ti. bevr qve ya na Si bu Ral t rebs, iuris teb sa da eqi mebs sa er Tod ek r Za le bo daT 
rek la ma da isi ni un da day r d no bod nen re ko men da ci eb sa da pi rad kon taq tebs. Tum-
ca, ma Si nac ki, ro de sac bevr iuris diq ci a Si rek la mi re bis we se bi gar k ve ul wi lad 
Se sus t da, pro fe si o nal Ta bev ri fir ma ma Sin ve ma inc ver ga da vi da sti mu li re bis 
tra di ci ul me To deb zec ki. rek la mi sad mi ase Ti da mo ki de bu le ba dRes iS vi a Tad 
gvxvde ba.

adgili

adgili exeba yvela saxis RonisZiebas, romelic dakavSirebulia mwarmoeblidan 
momxmareblisken produqtis moZraobasTan. is dakavSirebulia bazarze produqtis 
distribuciasTan mwarmoeblis sadistribucio arxebiT.

distribucia SeiZleba moicavdes produqtis fizikur moZraobas momxmareblisken, 
an Suamavali organizaciisken, romelic Tavis Tavze iRebs pasuxismgeblobas 
distribuciis sxvadasxva etapze, rogoricaa, magaliTad agentebi da biTumad 
movaWre organizaciebi. sacalo vaWrobis dargebSi distribucia gulisxmobda 
mxolod saqonlis gadacemas warmoebis adgilidan realizaciis adgilamde, 
magram amJamad lojistika Seicvala, radgan sul ufro meti kompania iRebs 
onlainSekveTebs; garda amisa, TavianT maRaziebSi saqonlis miwodebasTan erTad  
momxmareblebs saqonels pirdapir saxlSic awvdian da, zog SemTxvevaSi, mxolod 
am ukanasknel meTods iyeneben.

bolo 30-40 wlis manZilze sainformacio da sakomunikacio teqnologiebSi 
momxdarma cvlilebebma Secvala distribuciis meTodebi. bevr qveyanaSi aSkara 
gaxda, rom sacalo vaWrobis maRaziebs sul ufro uZneldebaT konkurenciis 
gaweva ufro pirdapiri distribuciis arxebTan, romelic damaxasiaTebelia 
eleqtronuli komerciisTvis. marTalia, uaxloes momavalSi momxmareblebi isev 
gamoiyeneben garkveuli saqonlisTvis tradiciuli vaWrobis xerxebs, magaliTad, 
axali xil-bostneulis produqtebisa da moduri tansacmlis sayidlad, magram isic 
aSkaraa, rom bevr kompanias aRar unda hqondes imis imedi, rom maTi biznesmodeli 
momavalSic Sesaferisi darCeba.

am Ja mad pro fe si o nal Ta fir me bi ufro metad ey r d no bi an vaW ro bis vir tu a lur 
ar xebs, ma Sin ro ca ad re mniS v ne lov nad iy v nen da mo ki de bu le bi pi ris pir ur Ti er-
T kav Si reb ze.

gafarToebuli marketinguli paketi

oTxi ele men tis gan Sem d ga ri tra di ci u li mar ke tin gu li pa ke tis gar da, zo gi 
or ga ni za cia uf ro far To pa kets iye nebs _ da ma te biT ele men tebs rTavs Ta vis 
mar ke tin gul pa ket Si. yve la ze xSi rad es da ma te bi Ti ele men te bi aris xol me ada-
mi a ne bi, pro ce se bi da fi zi ku ri mtki ce bu le be bi.

adamianebi

marketinguli paketis zemoaRniSnuli komponenti gansakuTrebiT mniSvnelovania:

• rodesac organizaciis mier bazrisTvis SeTavazebuli saqoneli miiCneva 
erTgvarovnad;
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• momsaxurebisTvis, romelic aramaterialuria da, maSasadame, diferencirebuli 
unda iyos momsaxurebis SeTavazebis raime efeqturi meTodiT.

or ga ni za ci is mi er ga mo ye ne bul re sur sebs So ris ada mi a ne bi yve la ze arap rog-
no zi re ba di re sur si a, rad gan ne bis mi e ri pi rov ne bis mi er Se ta ni li wvli li or-
ga ni za ci is saq mi a no ba Si sxva das x va dRes sxva das x va na i ri a, an zog jer er Ti dRis 
gan mav lo ba Sic ki. ada mi a ne bi xels uwyo ben or ga ni za ci a sa da mom x ma reb lebs So ris 
ur Ti er T q me de bas; ami tom mniS v ne lo va ni a, rom Ta nam S rom leb ma da ma te bi Ti Ri-
re bu le ba Seq m nan, ro gorc re a li za ci is mo men t Si, ise or ga ni za ci is mmar T ve lo-
bi Ti fun q ci e bis Ses ru le bis dros. yo vel mo men t Si, ro de sac Ta nam S ro me li da 
mom x ma re be li ur Ti er T q me debs, ar se bobs imis Se saZ leb lo ba, rom Ta nam S ro mel ma 
aR f r To va ne ba Si mo iy va nos mom x ma re be li, an ub ra lod da ak ma yo fi los, mag ram ama ve 
dros es aris mo men ti, ro de sac Ta nam S rom lis Se u fe re bel ma saq ci el ma, da mo ki de-
bu le bam, gan wyo bi le bam an sa ub ris ma ne ram Se iZ le ba ukan ga ab ru nos mom x ma re be li 
da SesaZloa is aras d ros aRar dab run des. 

marketinguli paketis zemoaRniSnuli elementis ganxilvisas, organizaciam unda 
gaiTvaliswinos Semdegi sakiTxebi:

• movaleobebi, romlebic unda Seasrulon TanamSromlebma da rogor unda 
ganawildes es movaleobebi maT Soris;

• ra doneze SeiZleba amocanebis avtomatizeba, raTa momsaxureba ufro 
mwar moebluri da efeqtiani gaxdes, magram ise, rom ziani ar miadges 
momxmareblisTvis miwodebul Rirebulebas;

• momxmareblebis molodinebi, rodesac urTierToben organizaciis TanamS-
romlebTan;

• ra doneze aris SesaZlebeli konkurenciuli upiratesobis mopoveba im wvlilis 
gazrdiT, romlis Setanac potenciurad SeuZliaT TanamSromlebs da risi 
miRwevac SesaZlebelia personalis ganaTlebiT, swavlebiT, ganviTarebiT, 
materialuri stimulirebiTa da sxva motivaciuri meqanizmebis meSveobiT.

procesebi 

pro ce sebs gan sa kuT re bu li mniS v ne lo ba eni We ba im Sem Tx ve va Si, ro de sac maT Se-
uZ li a ze moq me de ba mom x ma reb le bis T vis mi wo de bu li sar geb lis efeq ti a no ba ze. am 
kon teq s t Si gan sa kuT re bul rols Ta ma Sobs pro ce se bis av to ma ti za cia da ur Ti-
er T kav Si re bi. war ma te bu li or ga ni za ci e bi did sar ge bels iRe ben teq no lo gi e bis 
ga mo ye ne bi dan im amo ca ne bis Se sas ru leb lad, rom lis Ses ru le ba ada mi a neb ze ukeT 
man qa neb s / teq ni kas Se uZ li a; me o re mxriv, ada mi a nebs ava le ben ise Ti fun q ci e bis 
Ses ru le bas, ri si kar gad ga ke Te bac mar to ada mi ans Se uZ li a.

bev r ma kom pa ni am re vo lu ci ad mi iC nia im me To de bis / p ro ce se bis Sec v la, rom leb sac 
iye ne ben mom x ma reb le bis moTxov ni le be bis da sak ma yo fi leb lad. am g var cvli le bas 
ga ne kuT v ne ba avi a kom pa ni e bis mi er ga mo ye ne bu li bi le Te bis da jav S nis, bi le Te bis 
ga yid vi sa da aero por te bi dan TviT m f ri na vam de mgzav re bis ga da ad gi le bis sis te-
me bi, ase ve sa fi nan so da we se bu le be bis mi er ga mo ye ne bu li sis te me bi, rom le bic 
mom x ma reb le bis T vis bev ri ti pis sa ban ko mom sa xu re bis ga we vis sa Su a le bas iZ le va 
dis tan ci u rad, maT So ris, mim di na re an ga ri Se bi sa da sxva das x va ti pis ba ra Te bis 
pro duq te bis meS ve o biT.

pro ce se bis cvli le biT da ma te bi Ti Ri re bu le bis Seq m na Se saZ le be lia ar se bu li 
sis te me bis ga da ke Te bi Ta da srul yo fiT (ma ga li Tad, axa li pro ce sis Seq m na/ Se-
mu Sa ve ba da ar se bu lis mo di fi ci re ba), an yve la pro ce sis res t ruq tu ri za ci iT.
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fizikuri mtkicebulebebi

ro de sac mom x ma re be li sa qon lis yid va ze iRebs ga dawy ve ti le bas, man Se iZ le ba 
fi zi kur niS nebs mi aq ci os yu radRe ba, ma ga li Tad, Tva lis T vis sa si a mov nod aris 
Tu ar Se fu Tu li pro duq ti, an Tvi Ton sa qo ne li/ mi si di za i ni es Te ti ku rad mim-
zid ve lia Tu ara. mar ke tin gis ga far To e bu li pa ke tis kon teq s t Si, fi zi kur mtki-
ce bu le bebs gan sa kuT re bu li mniS v ne lo ba aqvs mom sa xu re bis T vis. ro gorc uk ve 
aR v niS neT, mom sa xu re ba, Ta vi si ar siT, ara ma te ri a lu ri a; ami tom am sfe ro Si, is 
ra ze dac mar ke tin gia pa su xis m ge be li, Se iZ le ba iyos di za i ni da fi zi ku ri niS ne bi, 
ro mel zec mom x ma re bel ma Se iZ le ba da de bi Ti re a gi re ba mo ax di nos.

mar ke tin gu li pa ke tis am ele men tis  efeq ti a nad ga mo ye ne bis T vis mra va li sa Su a-
le ba ar se bobs, maT So ris, yu radRe bis ga max vi le ba mom sa xu re bas Tan da kav Si re bul 
Sem deg as peq teb ze:

• im Se no bis di za i ni, sa dac mom sa xu re ba srul de ba da zog jer ga re moc, sa dac 
Se no ba mde ba re obs;

• in te ri e ri, mi si da geg ma re ba da ga for me ba, or ga ni za ci is sa i den ti fi ka cio pa-
ke tis (sa mar ko niS ne bi, qse lis ru ke bi, pro duq cia da sxv.) eq s po ni re ba, ase ve 
ki be e bis Ta na med ro ve sti liT mowyo ba da sxv.;

• Ta nam S ro mel Ta spec for me bi;

• veb g ver dis struq tu ra da for ma;

• sa vi zi to ba ra Te bi;

• mom x ma re bel Ta sa sa Cuq re ba ra Te bi. 

mar ke tin gis geg ma sa da stra te gi ul geg mas So ris kav Si ri

or ga ni za ci is stra te gi u li geg ma imi saT vis iq m ne ba, rom miR we ul iq nes or ga ni-
za ci is grZel va di a ni miz ne bi. grZel va di a ni geg me bi, ro gorc we si, xuT w li a ni a, 
Tum ca, va da Se iZ le ba da mo ki de bu li iyos or ga ni za ci is biz ne sis spe ci fi ka ze. 
ma ga li Tad, in ter net kom pa ni am Se iZ le ba uf ro mok le va da air Ci os, Tu mi si saq-
mi a no bis sfe ro Si teq no lo gi u ri miR we ve bi swra fad ic v le ba, xo lo nav To bis, an 
sxva mi ne ra lu ri re sur se bis mom po ve bel ma kom pa ni am Se iZ le ba uf ro xan g r Z liv-
va di a ni geg ma ar Ci os.

stra te gi ul geg ma Si gan sazR v ru lia miz ne bi, rom le bic Se sa ba mi so ba Si un da iyos 
or ga ni za ci is Ri re bu le beb Tan da mi si as Tan, ro gorc es di req to reb ma ga i az res. 
geg ma Si asa xu li miz ne bis re a li ze bis T vis auci le be li a, rom or ga ni za ci is Ti-
To e ul ma fun q ci ur ma da na yof ma Se i mu Sa os sa ku Ta ri geg ma. am g va rad, iar se bebs 
war mo e bis geg ma, ada mi a nu ri re sur se bis geg ma, fi nan su ri geg ma da a.S.

mar ke tin gu li miz ne bi Se sa ba mi so ba Si un da iyos or ga ni za ci is stra te gi ul miz-
neb Tan da ur Ti er T da kav Si re bu lad, ko or di ni re bu lad un da Se mu Sav des. co ta 
or ga ni za ci as Se uZ lia ise mu Sa o ba, rom yu radRe ba ar mi aq ci os ga re mo (PEST) 
faq to rebs, ami tom da geg m vis er T -er Ti pir ve li sta diaa am faq to re bis ana li zis 
Ca ta re ba da ma Ti gan xil va ga re Za le bis mi er Seq m nil Se saZ leb lo beb sa da saf r-
Txe eb Tan kav Sir Si. mar ke tin gis geg ma ase ve un da iT va lis wi neb des or ga ni za ci is 
Si da Zli er da sust mxa re ebs. or ga ni za ci is Zli e ri mxa re e bi war mo ad gens plat-
for mas, ro mel zec Se iZ le ba ̀ da Sen des~ kon ku ren ci u li upi ra te so ba, xo lo sus ti 
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mxa re e bi aris im  SezRud ve bis ar se bo bis sig na li, rom lis ga da lax va Se iZ le ba 
SeZ los an ver SeZ los or ga ni za ci am.

mo ce mul etap ze bev ri or ga ni za cia ata rebs mar ke tin gis audits, rom lis da niS-
nu le baa sam kiTx va ze pa su xis ga ce ma:

• ax la sad vim yo fe biT Cven?

• sad gvin da rom vi yoT?

• ro gor un da mov x v deT iq?

Sem deg uk ve Se iZ le ba mar ke tin gis geg mis Ca mo ya li be ba, sa dac gan sazR v ru li iq ne ba 
kon k re tu li miz ne bi da de ta lu ri geg me bi imi sa, ro gor Se iZ le ba mar ke tin gu li 
re sur se bis ga mo ye ne ba or ga ni za ci is mi er da sa xu li miz ne bis mi saR we vad. bevr 
or ga ni za ci a Si ze mo aR niS nu li de ta lu ri geg me bi Se iZ le ba for mi re bu li iyos 
mar ke tin gu li pa ke tis sxva das x va ele men tis T vis cal - cal ke.

Tav da pir ve lad ro bert so us te ris mi er da we ri li sta ti is  
adap ti re bu li ver sia mo am za da `bu Ral te ri biz nes Si~  

mo du lis sa ga moc do ko mi si is wev r ma
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gamocdis Cabarebis teqnika umaRlesi donis 
auditisa da marwmunebeli momsaxurebis 

modulisTvis
1-li nawili _ eTika

eTikis standartebi da maTi gamoyeneba umaRlesi donis auditisa da marwmunebeli 
momsaxurebis modulis saswavlo programis erT-erTi umTavresi nawilia da 
am sakiTxebis codnas gamomcdeli regularulad amowmebs gamocdebze. xSirad 
am Temaze qulebi gadanawilebulia xolme ramdenime kiTxvaze da SeiZleba 
gaerTianebuli iyos dagegmvis sakiTxebTan, profesiul sakiTxebTan an sagamocdo 
masalaSi Setanili iyos, rogorc damoukidebeli sakiTxi.

eTikis ZiriTadi standartebi swavlis am donezec igivea, risi codnac adre Seamowma 
gamomcdelma auditisa da marwmunebeli momsaxurebis modulis gamocdaze. is, 
riTic gansxvavdeba kiTxvebis done, aris Tqveni unari, es standartebi gamoiyenoT 
ufro rTul situaciebSi da aCvenoT, rom naTeli warmodgena gaqvT safrTxeebzec 
da Sesaferisi damcavi zomebis Sesaxebac. eTikasTan dakavSirebuli kiTxvebi 
sagamocdo masalis is nawilia, sadac kandidatebs SeuZliaT gamocdis Cabarebis 
efeqtiani teqnikis gamoyeneba, raTa miRebuli qulebis raodenoba gazardon ise, 
rom ar dasWirdeT imaze meti damatebiTi informaciis `dazepireba~, rac wina 
gamocdebze aqvT naswavli. 

am statiaSi gaCvenebT, efeqtiani teqnikis gamoyenebiT rogor unda gaxadoT 
maqsimaluri am Temebze dasmul kiTxvebSi miRebuli qulebi. amasTan, am gamocdaze 
gamotanili sakiTxebi specifikuria, SemuSavebulia konkretulad umaRlesi 
donis auditisa da marwmunebeli momsaxurebis modulis saswavlo programisTvis 
da, Sesabamisad, gansxvavebuli iqneba kiTxvebis fokusi da konteqsti imasTan 
SedarebiT, rogorc mowmdeba eTikasTan dakavSirebuli sakiTxebi ACCA-is 
kvalifikaciis sxva modulebis gamocdebze.

risi codna gWirdebaT?

gamocdisTvis mzadebisas TqvenTvis amosavali wertilia, iswavloT is Teoriuli 
masala, rac saswavlo programis am nawiliT mogeTxovebaT. saxelmZRvanelos 
dasawyisSi mocemuli saxelmZRvanelo miTiTebebis Sinaarsidan Cans, raze unda 
gaamaxviloT yuradReba swavlis am doneze. qulebi ar mogeniWebaT standartebis 
dazepirebuli nomrebisTvis. TqvenTvis mniSvnelovania, SegeZloT am standartebis 
Sinaarsis (moTxovnebisa Tu miTiTebebis) gamoyeneba. umaRlesi donis auditisa 
da marwmunebeli momsaxurebis modulis gamocdaze profesiul eTikasTan 
dakavSirebiT Semowmdeba Semdegi standartebis codna: 

• ACCA-is eTikisa da qcevis kodeqsi (2016 w.) 

• auditisa da marwmunebeli momsaxurebis saerTaSoriso standartebis sabWos 
profesionali buRaltrebis eTikis kodeqsi (gadasinjuli 2015 wlis maisSi);

• auditisa da marwmunebeli momsaxurebis saerTaSoriso standartebis sabWos 
ori dokumenti _ (a) kodeqsSi Sesatani cvlilebebi, romelic exeba auditisa 
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da marwmunebeli momsaxurebis damkveTebisTvis aramarwmu nebeli momsaxurebis 
gawevasTan dakavSirebul zogierT debulebebs; da (b) eTikuri mosazrebebi, 
romlebic dakavSirebulia auditis sazRauris dadgenasTan sazRauris 
Semcirebaze zewolis konteqstSi (2016 wlis ianvari).

ACCA-is eTi ki sa da qce vis ko deq si Tqven T vis nac no bi iq ne ba audi ti sa da mar w mu-
ne be li mom sa xu re bis mo du lis ga moc di dan. es ko deq si audi ti sa da mar w mu ne be li 
mom sa xu re bis sa er Ta So ri so stan dar te bis sab Wos eTi kis ko deq sis ana lo gi u ri a. 
ase, rom Tqven T vis cno bi li iq ne ba eTi kis 5 Zi ri Ta di prin ci pi: pa ti os ne ba, obi eq-
tu ro ba, pro fe si u li kom pe ten cia da sa Ta na do gu lis x mi e re ba, kon fi den ci a lo ba 
da pro fe si u li qce va. Tqven T vis cno bi li iq ne ba ase ve im saf r Txe e bis Zi ri Ta di 
sfe ro e bi, rom le bic eq m ne ba eTi kis Zi ri Ta di prin ci pe bis dac vas _ pi ra di an ga re ba, 
Tav da je re bu lo ba, ara le ga lu ri dac va, fa mi li a ru li ur Ti er To ba da San ta Ji. 

situaciebi, romelTa Sefaseba Tqven mogiwevT swavlis am doneze, rogorc 
wesi, moicavs zustad imave principebis Sefasebas, kiTxvaSi aRwerili scenaris 
gaTvaliswinebiT. garda amisa, Tqven SeiZleba mogiwioT iseTi situaciebis 
gamovlena, rodesac auditori dgeba riskis winaSe, raTa auditis damkve TebisTvis 
damatebiTi momsaxurebis gawevisas Tavis Tavze ar aiRos pasuxismgebloba 
iseTi funqciebis Sesrulebaze, romlebic xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis 
sferos ganekuTvneba, an eTikis principebis gamoyenebisas SeiZleba dagWirdeT 
im gansxvavebebis Sefaseba, romlebic arsebobs safondo birJaze kotirebul (an 
sazo gadoebrivi dainteresebis pirebsa) damkveTebsa da im damkveTebs Soris, 
romlebic safondo birJaze ar arian kotirebulebi. 

obieqturobasa da damoukideblobasTan dakavSirebiT kodeqsis zogadi saerTo 
konceptualuri midgoma Semdegia:

a)  damoukideblobis mimarT Seqmnili safrTxeebis gamovlena;

b) gamovlenili safrTxeebis mniSvnelobis Sefaseba; da

g) aucileblobis SemTxvevaSi, damcavi zomebis gatareba safrTxeebis aRmo safxvrelad 
an misaReb donemde Sesamcireblad. 

rodesac profesionali buRalteri daadgens, rom ar arsebobs Sesaferisi damcavi 
zomebi, an SeuZlebelia damcavi zomebis gatareba gamovlenili safrTxeebis 
aRmosafxvrelad, an misaReb donemde Sesamcireblad, profesionalma buRalterma 
Tavidan unda moicilos am safrTxeebis gamomwvevi garemoebebi an urTierToba, an 
uari Tqvas auditoruli garigebis Sesrulebaze, an Sewyvitos garigebis Sesruleba. 

rogor gamoviyenoT eTikis standartebis codna

rodesac gamocdaze eTikur situaciebs ixilavT, Tqven, rogorc wesi, unda 
moaxdinoT Semdegi unarebis demonstrireba:

1. SegiZliaT eTikuri safrTxis gamovlena;

2. gesmiT, rogor warmoiqmna es safrTxe da ra Sedegi mohyveba mas; da

3. SegiZliaT kodeqsis miTiTebebis dakavSireba konkretul scenarTan, raTa 
gansazRvroT damcavi zomebi an aucilebeli samoqmedo kursi. 

TiToeuli am unaris ilustrireba SesaZlebelia im magaliTebis meSveobiT, 
romlebsac axla ganvixilavT (miaqcieT yuradReba: Cven mier SemoTavazebuli 
pasuxebi mimarTulia mxolod eTikis sakiTxebze da ar moicavs profesiul, an 
sxva sakiTxebs, romelTa ganxilvac SeiZleba gamocdaze dagWirdeT, scenaridan 
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gamomdinare). es pasuxebi ar aris amomwuravi da yovlismomcveli, aramed mxolod 
da mxolod im teqstis Sinaarsis nimuSia, romelic gamocdaze unda warmoadginoT 
Tqvens pasuxSi. aq ganxilul TiToeul SemTxvevaSi kidev aris sxva momentebic da 
masTan dakavSirebuli sxva mosalodneli Sedegebic, romlebic gaTvaliswinebulia 
eTikis kodeqsSi; Tumca, miuxedavad amisa, es sanimuSo pasuxi aris saTanado doneze 
momzadebuli pasuxi, romlis gamoyeneba kandidatebs SeuZliaT sagamocdo kiTxvaze 
mikuTvnebuli yvela qulis misaRebad. 

1-li magaliTi: 

kompania `mumbais~ auditis komitetma partniors sTxova, ganexila sakiTxi imis 
Taobaze, SesaZlebeli iqneboda Tu ara, rom auditis gunds Caetarebina kompaniis 
Sida kontrolis sistemis mimoxilva. bolo periodis ramdenime movlenam kompaniis 
xelmZRvanelobis SeSfoTeba gamoiwvia imasTan dakavSirebiT, rom kompaniaSi 
kontroli gauaresda da, amis gamo, gaizarda TaRliTobis riski da aseve kompaniis 
saqmianobis efeqtianobis Semcirebis riskic. kompania ̀ mumbais~ 2016 wlis 31 marts 
dasrulebuli wlis finansuri angariSgebis auditis Sesaxeb auditoris daskvnas 
xeli moaweres ramdenime kviris win. `mumbai~ aris safondo birJaze kotirebuli 
kompania. 

mogeTxovebaT: 

komentari gaakeToT warmoqmnil eTikur problemebze da gansazRvroT qmedebebi, 
romlebic Tqvenma firmam unda ganaxorcielos, damkveTis moTxovnasTan dakav-
SirebiT.               (6 qula)

amoxsna:

am ma ga liT Si gvTxo ven da ma te bi Ti mom sa xu re bis ga we vas audi tis dam k ve  Tis T vis _ 
Si da kon t ro lis sis te mis mi mo xil vis Ca ta re bas. amis ga ke Te ba ga  mo iw vevs Tav da je-
re bu lo bis saf r Txes da, gar da ami sa,  Se saZ loa audi tors mo u wi os sa ku Tar Tav ze 
ise Ti fun q ci is Ses ru le ba ze pa su xis m geb lo bis aRe ba, ro me lic xel m ZR va ne lo bis 
pa su xis m geb lo bis sfe ros ga ne kuT v ne ba. kiTx va ze pa su xis ga ce mi sas pir ve li sa-
fe xu ri aris swo red amis dad ge na, mag ram mar to am mo saz re be bis T vis ga moc da ze 
qu lebs ver mi i RebT, Tu ar ga na vi Ta rebT am sa kiTxebs. xel mi saw v do mi qu le bis 
mi sa Re bad Se giZ li aT pa su xi Ca mo a ya li boT qve moT aR we ri li eta pe bis mi xed viT. 
mniS v ne lo va ni fra ze bi mu qi Srif tiT aris ga mo yo fi li. 

aCveneT, rom TqvenTvis gasagebia, ra safrTxeebia warmoqmnili, rogor warmoiqmna 
isini da ra Sedegebi mohyveba maT.

kom pa ni is Si da kon t ro lis sis te mis mi mo xil vis Ca ta re ba iw vevs Tav da je re bu lo bis 
saf r Txis war moq m nas, vi na i dan kom pa ni is Si da kon t ro lis sis te mis me qa niz me bis 
mi mo xil vis Ca ta re ba fir mas ma Sin mo u wevs, ro de sac audi tis stra te gi is gan sazR-
v ra ze da iwyebs mu Sa o bas. fir mas Se iZ le ba ar mo un des Sec do me bis ga mo aS ka ra ve ba an 
ar se bi To bis Se mow me bis mid go mis ga mo ye ne ba audi tis Ca sa ta reb lad, vi na i dan amiT 
Se iZ le ba ga mov lin des nak lo va ne be bi, ze mo aR niS nul da ma te biT mom sa xu re bas Tan 
da kav Si re biT fir mis mi er Ses ru le bul sa mu Sa o Si.          (1 qula)

Si da kon t ro lis sis te mis struq tu ri sa da kon t ro lis  me qa niz me bis gan sazR v ra 
xel m ZR va ne lo bis pa su xis m geb lo ba a, ase, rom ma Ti mi mo xil vis Ca ta re bam Se iZ le ba 
ise Ti si tu a cia ga mo iw vi os, ro de sac audi to ri Ta vis Tav ze aiRebs ra i me ise Ti 
fun q ci is Ses ru le bis pa su xis m geb lo bas, ro me lic xel m ZR va ne lo bis pa su xis m geb-
lo bis sfe ros ga ne kuT v ne ba, rad gan mo u wevs xel m ZR va ne le bis ro lis Ses ru le ba. 

(1 qu la)
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kodeqsis miTiTebebis gamoyeneba scenarTan mimarTebiT _ safrTxeebis mniSvnelobis 
Sefaseba da damcavi zomebis gansazRvra

kodeqsSi aRniSnulia, rom damoukideblobis mimarT Seqmnili safrTxe, romelic 
warmoiqmneba auditoris mier xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis sakuTar Tavze 
aRebiT, auditis damkveTis SemTxvevaSi imdenad mniSvnelovania, rom ar arsebobs 
aranairi damcavi zoma, romlis gamoyenebiT SesaZlebeli iqneboda am safrTxis 
Semcireba misaReb donemde.                                                                                 (1 qula)

amasTan, rogorc vxedavT, am pasuxze 3 qulas miiRebT, Tumca, savaraudod, 
ufro meti qulis miRebac iqneba SesaZlebeli. gamocdis Cabarebis teqnikis 
TvalsazrisiT, Tqven unda moiZioT sxva momentebic. am etapze ar daiwyoT fiqri 
sazRauris SedarebiT sidideze; ecadeT koncentracia moaxdinoT im informaciaze, 
romelic gamomcdelma mogawodaT kiTxvaSi. scenarSi miTiTebulia, rom kompania 
safondo birJazea kotirebuli, amitom amis gaTvaliswinebiT sxva mosazrebebic 
iqneba aucileblad dasamatebeli Tqvens pasuxSi. gamocdisTvis mzadebis dros 
ifiqreT imis Sesaxeb, rogor gesaxebaT xelmZRvanelobis pasuxismgeblobasTan 
dakavSirebuli problemis mogvareba. swored es mosazrebebi gamogadgebaT 
damatebiTi qulebis misaRebad. 

xelmZRvanelobis pasuxismgeblobis sakuTar Tavze aRebis faqtis Tavidan acileba 
SesaZlebelia im SemTxvevaSi, Tu damkveTi sakuTar Tavze aiRebs pasuxismgeblobas 
auditorebis mier Sedgenil angariSebze monitoringis ganxorcielebaze da 
Tavad miiRebs gadawyvetilebebs, auditoris mier SeTavazebuli rekomendaciebis 
Sesaxeb.                                                              (1 qula)

Tum ca, vi na i dan es dam k ve Ti ko ti re bu lia sa fon do bir Ja ze, Cven gvek r Za le ba Si da 
audi to ru li mom sa xu re bis ga we va Si da kon t ro lis sis te mis iseT as peq teb ze/ me qa-
niz meb ze, rom le bic da kav Si re bu lia fi nan sur an ga riS ge ba Si asa xul mniS v ne lo van 
in for ma ci as Tan. 

daskvna: 

amgvarad, Cven uari unda vTqvaT damatebiTi samuSaos Sesrulebaze.          (1 qula)

sxva ga re mo e beb Si, da ma te biT qu lebs mi i Reb diT, Tu ityo diT, rom dam ca vi zo mis 
sa xiT Se saZ le be lia sxva das x va gun dis ga mo ye ne ba Tav da je re bu lo bis saf r Txis 
aR mo safx v re lad, an fir mis kom pe ten ci is sa kiTxis gan xil va dam k ve Tis mi er moTxov-
ni li mom sa xu re bis Ses ru le bis kon teq s t Si, Tum ca, vi na i dan am Sem Tx ve va Si dam k-
ve Ti sa fon do bir Ja ze ko ti re bu li kom pa ni a a, es mo saz re be bi aq ar ga mog vad ge ba. 

mi aq ci eT yu radRe ba: ga moc da ze qu lebs ver mi i RebT mxo lod imis T vis, rom mi u-
Ti ToT Tav da je re bu lo bis saf r Txe, an xel m ZR va ne lo bis pa su xis m geb lo bis sa-
ku Tar Tav ze aRe ba _ ami tom dar w mun diT, rom dro da uT meT saf r Txe e bis ax s nas 
da mxo lod ter mi ne bi ar Ca moT va leT pa sux Si. 

me-2 magaliTi

Tqve    ni fir       mis `va   iT       qo   us~ sa    kon       sul       ta    cio mom       sa    xu    re    bis gan       yo    fi    le    bam Tqve    ni 
audi    tis dam       k       ve    Tis       T       vis, `blu    qo   us       T       vis~ Se   as       ru    la ga    ri    ge    ba, Ca   a    ta    ra spe    ci   a    lu    ri 
Se    mow       me    ba Se    Ze    nis po    ten       ci   ur sa    miz       ne kom       pa    ni   a    Si. `blu    qo   us~ xel       m       ZR       va    nel       Ta gun      -
d       ma `va   iT       qo   us~ ase    ve mi    mar       Ta Txov       niT, SeZ       le    ben Tu ara fir       mis war       mo    mad       gen       le    bi 
kom       pa    ni   is ban       k       Tan Sex       ved       ra    ze das       w       re    bas, ro    me    lic, kom       pa    ni   is va    ra   u    diT, da   a    fi   -
nan       se    ben kom       pa    nia `red       qo   us~ Se    Ze    nas, ra    Ta mxa    ri da   u    Wi    roT xel       m       ZR       va    nel       Ta gunds 
kom       pa    nia `red       qo   us~ Se    Ze    nis mi    zan       Se    wo    ni    lo    bis da    sa    bu    Te    ba    Si. Sex       ved       ris       T       vis ban       ki 
mo   iTxovs kom       pa    nia `red       qo   us~ uax       le    si pe    ri   o    dis Su   a    le    dur an       ga    ri    Sebs da ase    ve 
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mas       ze dar       Tul, audi    to    ris mi   er Ca    ta    re    bu    li da    mo   u    ki    de    be    li Su   a    le    du    ri mi    mo    xil      -
vis das       k       v       nas. Tqven       ma fir       mam, xel       Sek       ru    le    bis Ta    nax       mad, uax       lo   es pe    ri   od       Si un       da 
da   as       ru    los Su   a    le    du    ri mi    mo    xil       va da kom       pa    nia `red       qo   us~ xel       m       ZR       va    nel       Ta gun       d       ma 
gTxo    vaT, rom swra    fad da    gem       Tav       re    bi    naT Su   a    le    du    ri mi    mo    xil       va, ra    Ta xe    li ar SeS      -
lo    da ban       k       Tan mo    la    pa    ra    ke    bas, ase    ve giTx       res, rom Tu ase mox       de    ba, aman Se   iZ       le    ba 
gav       le    na iqo    ni   os Sem       d       go    mi pe    ri   o    dis audi    tis ten       de    ris Se    deg       ze, rom       lis Ca    ta    re    bac 
igeg       me    ba am wlis audi    tis das       ru    le    bis Sem       deg. 

mogeTxovebaT

ko men ta ri ga a ke ToT war moq m nil eTi kur prob le meb ze da gan sazR v roT qme de be bi, 
rom le bic Tqven ma fir mam un da ga na xor ci e los dam k ve Tis moTxov nas Tan da kav Si-
re biT.                       (8 qu la)

amoxsna

am ma ga liT Si Cven va ta rebT da ma te biT mom sa xu re bas da gan vic diT ze wo las mom-
sa xu re bas Tan da kav Si re biT, ro mel sac audi tis dam k ve Tis T vis ax la vas ru lebT. 
aq gan sa xil ve li eTi ku ri sa kiTxe bi a: ara le ga lu ri dac vis saf r Txe, Tav da je re-
bu lo bis saf r Txe, xel m ZR va ne lo bis pa su xis m geb lo bis Cvens Tav ze aRe bis ris ki 
da San ta Jis saq me. 

aCveneT, rom TqvenTvis gasagebia, ra safrTxeebia warmoqmnili, rogor warmoiqmna 
isini da ra Sedegebi mohyveba maT.

bankTan Sexvedraze daswreba gamoiwvevs aralegaluri dacvis safrTxis warmoqmnas, 
vinaidan Cven ise aRgviqvaven, rom molaparakebis dros damkveTis interesebs vicavT 
da damkveTis mtkicebebs vadasturebT.           (1 qula)

garda amisa, aman SeiZleba Cvens Soris iuridiuli siaxlove gamoiwvios da firma 
SeiZ leba aRmoCndes sasamarTlo procesis aRZvris riskis winaSe.       (1 qula)

Sexvedraze daswrebis gamo, SeiZleba iseTi STabeWdileba Seiqmnas, TiTqos Cveni 
firma mxars uWers kompania ̀ redqous~ SeZenas. vinaidan es iseTi gadawyvetilebebia, 
romlebic xelmZRvanelobam unda miiRos, Cven SeiZleba mogviwios xelmZRvanelobis 
funqciis Sesruleba/xelmZRvanelobis rolSi yofna.          (1 qula

Se  iZ   le  ba Tav   da  je  re  bu  lo  bis saf   r   Txec war   mo  iq   m   nas, ro  de  sac Cven mog   vi  a  ne  biT 
jgu  fis fi  nan   su  ri an   ga  riS   ge  bis audi  tis far   g   leb   Si Ca  va  ta  rebT `red   qo  us~ da -
fi  nan   se  bi  sa da Se  Ze  nis sa  kiTxis audits, vi  na  i  dan Cven Se  iZ   le  ba ar mog   vin   des 
sa  ku  Ta  ri Sec   do  me  bis ga  mov   le  na an nak   le  bi skep   ti  ciz   miT vi  moq   me  doT Svi  lo  bi -
li sa  war   mos fi  nan   sur an   ga  riS   ge  ba  Si asa  xu  li Ri  re  bu  le  be  bis audi  tis dros, 
vi  na  i  dan Cven Ca  va  ta  reT mi  si spe  ci  a  lu  ri Se  mow   me  ba.                     (1 qu  la) 
 
gar   da ami  sa, ar   se  bobs San   ta  Jis saf   r   Txec, rad   gan dam   k   ve  Ti gve  muq   re  ba, rom Tu 
da  vag   vi  a  nebT Su  a  le  du  ri an   ga  ri  Se  bis das   k   v   nas, es gav   le  nas iqo  ni  ebs mo  ma  val   Si 
audi  tis ten   de  ris Se  deg   ze, ami  tom ar   se  bobs ris   ki imi  sa, rom audi  tis xa  ris   xi ga -
u  a  res   de  ba imis   T   vis, rom dam   k   ve  Tis moTxov   ne  bi Se  vas   ru  loT.                (1 qu  la)

ko  deq   sis mi  Ti  Te  be  bis ga  mo  ye  ne  ba sce  nar   Tan mi  mar   Te  biT _ saf   r   Txe  e  bis mniS   v   ne -
lo  bis Se  fa  se  ba da dam   ca  vi zo  me  bis gan   sazR   v   ra

aq aris ramdenime mimarTuleba, romlebic Cvens pasuxSi unda movicvaT _ magaliTad, 
am davalebis (bankTan Sexvedraze daswrebis) zusti xasiaTis siRrmiseulad 
ganxilva da Sexvedraze daswreba; Tumca, SesaZlebelia, rom pasuxSi qulebi miiRoT 
amgvari detalebis gareSec, ase magaliTad: 
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xel m ZR va ne lo bis pa su xis m geb lo bis Cvens Tav ze aRe ba Se iZ le ba Ta vi dan avi ci loT, 
Tu di req to re bi we ri lo biT da a das tu re ben, rom isi ni ari an pa su xis m ge bel ni 
kom pa ni is Se Ze nas Tan da kav Si re biT mi Re bul ne bis mi er ga dawy ve ti le ba ze. (1 qu la)

fir mam uari un da Tqvas das w re ba ze ban k Tan Sex ved risas.                                  (1 qu la) 
 

Tav da je re bu lo bis saf r Txis Sem ci re ba Se saZ le be lia imiT, rom da mo u ki de be li 
par t ni o ri Ca a ta rebs audi tis dros Ses ru le bu li sa mu Sa os mi mo xil vas ma nam, sa nam 
audi to ris das k v nas xe li mo e we re ba.          (1 qu la)

San ta Jis saf r Txis Se sa xeb in for ma cia un da mi va wo doT meT val yu re o ba ze pa su xis-
m ge bel pi rebs.            (1 qu la)

mi  aq   ci  eT yu  radRe  ba: am Sem   Tx   ve  va  Si, pa  sux   Si ver Sev   Ta  va  zebT, rom sa  Wi  roa sxva  das  -
x   va gun   dis ga  mo  ye  ne  ba spe  ci  a  lu  ri Se  mow   me  bis da audi  tis Ca  sa  ta  reb   lad, vi  na  i  dan 
sce  nar   Si uk   ve naT   q   va  mi  a, rom sxva gan   yo  fi  le  bam Ca  a  ta  ra spe  ci  a  lu  ri Se  mow   me  bis 
sa  mu  Sa  o.

daskvna

Cven mi er gan xi lu li ori ma ga li Tis mi za ni iyo mog vec va eTi kas Tan da kav Si re bu li 
sxva das x va sa kiTxi da gveC ve ne bi na, ro gor Se uZ li aT kan di da tebs bev ri qu lis mo-
po ve ba, ro de sac eTi kas Tan da kav Si re bul kiTx veb ze we ren pa suxs. ise ve, ro gorc 
umaR le si do nis audi ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis mo du lis sa ga moc do 
kiTx ve bis ume te so ba Si, am Sem Tx v ve va Sic mTa va ria Te o ri u li cod nis ga mo ye ne ba, 
sce nar Tan mi mar Te biT da ara mxo lod Te o ri u li cod nis ub ra lod gad mo ta na da 
ga me o re ba qu le bis mi sa Re bad. es imas niS navs, ro de sac ga moc dis T vis em za de biT, 
cxa dia mniS v ne lo va nia sas wav lo prog ra miT gaT va lis wi ne bu li Zi ri Ta di Te me-
bis Ses wav la, mag ram mTa va ri a, ga moc dis Ca sa ba reb lad ivar ji SoT kiTx veb ze da 
ga mo i mu Sa oT nas wav li Te o ri u li sa kiTxe bis (am Sem Tx ve va Si, eTi kis ko deq se bis 
de bu le be bi sa da mi Ti Te be bis) praq ti kul si tu a ci eb Si ga mo ye ne bis una re bi.            

statia moamzada umaRlesi donis auditisa da  
marwmunebeli momsaxurebis modulis  

sagamocdo komiisis wvrma
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭომ (IASB) შე ი მუ შა ვა 
ხელმძღვანელობის კო მენ ტა რე ბის ახა ლი 
კომ პ ლექ სუ რი ჩარ ჩო, რა თა უკე თე სად მო-
ერ გოს ინ ვეს ტორ თა სა ჭი რო ე ბებს.

IASB-მ დო კუ მენ ტის გან სა ხილ ვე ლი ვერ-
სია 2021 წლის მა ი სის ბო ლოს გა მოს ცა და 
ის მიზ ნად ისა ხავს ხელმძღვანელობის კო-
მენ ტა რე ბის („მენეჯმენტის გან ხილ ვა და 
ანა ლი ზი“ ამე რი კულ GAAP-ში) გა ნახ ლე ბას, 
რო მე ლიც ხში რად ერ თ ვის კვარ ტ ალურ და 
წლი ურ ფი ნან სურ ან გა რი შებს.

IFRS-ის ფარ გ ლებ ში შე თა ვა ზე ბუ ლი ახა ლი 
ჩარ ჩო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა ნახ ლე ბა იქ ნე ბა 
IFRS 1-თვის და კომ პა ნი ებს შე საძ ლებ ლო-
ბას მის ცემს, ერთ ად გი ლას მო უ ყა როს თა ვი 

IASB ხელმძღვანელობის კო მენ ტა რე ბის  
სტან დარ ტის შეც ვ ლას გეგ მავს

ყვე ლა სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას ინ ვეს ტო რის-
თ ვის, რა თა მო ხერ ხ დეს კომ პა ნი ის გრძელ-
ვა დი ა ნი პერ ს პექ ტი ვე ბის შე ფა სე ბა. მათ 
შო რი საა ინ ფორ მა ცია კომ პა ნი ის არა მა ტე-
რი ა ლურ რე სურ სებ სა და ურ თი ერ თო ბებ ზე, 
ასე ვე მდგრა დო ბის სა კითხებ ზე, რომ ლებ-
საც გავ ლე ნა აქვს კომ პა ნი ა ზე.

ცვლი ლე ბის მი ზა ნი ა, კო მენ ტა რე ბი ხსნიდ-
ეს არა მხო ლოდ კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი 
ან გა რი შის ში ნა არსს, არა მედ ინ ვეს ტორს 
აძ ლევ დ ეს ინ ფორ მა ცი ას იმ ფაქ ტო რებ ზე, 
რომ ლებ საც გავ ლე ნა აქვს კომ პა ნი ის მი-
ერ ღი რე ბუ ლე ბი სა და ფუ ლა დი ნა კა დე ბის 
შექ მ ნის უნარ ზე, მათ შო რის გრძელ ვა დი-
ან პე რი ოდ ში. კო მენ ტა რე ბი და ფუძ ნე ბუ ლი 
იქ ნე ბა ბიზ ნე სის მარ თ ვი სას გა მო ყე ნე ბულ 
ინ ფორ მა ცი ა ზე, მათ შო რის ფი ნან სურ და 
არა ფი ნან სურ სა ზო მებ ზე, რომ ლე ბიც გა მო-
ი ყე ნე ბა პერ ფორ მან სის მო ნი ტო რინ გის თ-
ვის. აღ ნიშ ნუ ლი ნა წი ლი, ინ ვეს ტორ თა გარ-
და, შე საძ ლოა გა მო სა დე გი აღ მოჩ ნ დეს სხვა 
მხა რე ე ბის თ ვი საც, მათ შო რის თა ნამ შ რომ-
ლე ბის თ ვის, სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტო ე ბის ა 
და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის, თუმ ცა მი სი შედ გე-
ნი სას აღ ნიშ ნულ მხა რე თა ინ ტე რე სე ბი პრი-
ო რი ტე ტუ ლი არ არის.
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ფი ნან სე ბის დარ გის პრო ფე სი ო ნა ლებ მა 

ინ ტუ ი ცი ის გარ და უნ და გა ნი ხი ლონ ციფ-

რუ ლი ხელ საწყო ე ბის გა მო ყე ნე ბაც.

ბუ ღალ ტ რებ მა სიფხიზ ლე უნ და შე ი ნარ ჩუ ნონ 

ახა ლი კლი ენ ტე ბის აყ ვა ნის პრო ცეს ში და 

დარ წ მუნ დ ნენ, რომ თაღ ლი თო ბის სა წი ნა აღ-

მ დე გო პრო ცე დუ რე ბი საკ მა რი სია პან დე მი ის 

შე დე გად გაზ რ დილ კრი მი ნა ლუ რი აქ ტი ვო ბე-

ბის რის კ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად.

ACCA-ის ახა ლი ან გა რი ში ფი ნან სე ბის პრო-

ფე სი ო ნა ლებს აფ რ თხი ლებს, ზედ მე ტად ნუ 

ენ დო ბი ან „შინაგან ხმას“ კლი ენ ტე ბის შე-
სა ხებ და რე კო მენ და ცი ას უწევს ციფ რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბას აღ ნიშ ნულ 
პრო ცეს ში.

თუმ ცა, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ბუ ღალ ტ რე ბი 
თავს იკა ვე ბენ ციფ რუ ლი ხელ საწყო ე ბის გა-
მო ყე ნე ბის გან, რომ ლე ბიც იძ ლე ვა პი რე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და ფი ნან სუ რი ის ტო რი-
ის გა და მოწ მე ბის სა შუ ა ლე ბას, რად გან მი აჩ-
ნი ათ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ხელ საწყო ე ბი ზედ-
მე ტად ძვი რია და არა რე ლე ვან ტუ რია მცი რე 
ზო მის ფირ მე ბის თ ვის.

ბუ ღალ ტ რებ მა უნ და გა მო ი ჩი ნონ მდგრა დო ბა  
თაღ ლი თო ბის წი ნა აღ მ დეგ, რად გან წნე ხი  

კლი ენ ტებს კრი მი ნა ლუ რი ქმე დე ბე ბის კენ უბიძ გებს

„შეთავაზებული ახა ლი ჩარ ჩო 
კარგ ბა ზას იძ ლე ვა იმი სათ ვის, 
რომ თა ვი მო ვუ ყა როთ ინ ფორ მა
ცი ას ფი ნან სურ, მდგრა დო ბი სა და 
სხვა ფუნ და მენ ტურ სა კითხებ თან 
და კავ ში რე ბით ერთ ან გა რიშ ში“,   
აცხა დებს IASB-ს თავ მ ჯ დო მა რე 
ჰანს ჰუ გერ ვორ ს ტი.

საბ ჭომ ასე ვე გა მო აქ ვეყ ნა ვი დე ორ გო ლი, 
სა დაც თავ მ ჯ დო მა რე პი რა დად გან მარ-
ტავს შე თა ვა ზე ბუ ლი ჩარ ჩოს ში ნა არსს, 
რომელიც ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ  გ ვერ დ ზეა 
ხელ მი საწ ვ დო მი.

IFRS სტან   დარ   ტე  ბის ფარ   გ   ლებ   ში, კომ  -
პა  ნი  ე  ბის   თ   ვის სა  ვალ   დე  ბუ  ლო არ არის 
ხელმძღვანელობის კო  მენ   ტა  რის მომ   ზა -

დე  ბა, ფი  ნან   სურ ან   გა  რიშ   გე  ბას   თან ერ   თად. 
ახა  ლი ჩარ   ჩო ამ კომ   პო  ნენტს არ ცვლის. 
თუმ   ცა, კონ   კ   რე  ტულ იურის   დიქ   ცი  ებ   ში შე -
საძ   ლოა მა  რე  გუ  ლი  რებ   ლებ   მა და  ა  ვალ   დე -
ბუ  ლონ კომ   პა  ნი  ე  ბი, აღ   ნიშ   ნუ  ლი ჩარ   ჩოს 
ფარ   გ   ლებ   ში მომ   ზა  დე  ბუ  ლი კო  მენ   ტა  რე -
ბის წარ   დ   გე  ნით, ან ზო  გი  ერ   თ   მა კომ   პა  ნი  ამ 
შე  საძ   ლოა ეს სა  კუ  თა  რი ინი  ცი  ა  ტი  ვით გა -
ნა  ხორ   ცი  ე  ლოს. IASB-ს მო  ლო  დი  ნი აქვს, 
რომ კომ   პა  ნი  ებს ექ   ნე  ბათ შე  საძ   ლებ   ლო  ბა, 
აღ   ნიშ   ნუ  ლი ჩარ   ჩო მო  არ   გონ ად   გი  ლობ  -
რივ სტან   დარ   ტებს და მოთხოვ   ნებს ისეთ 
სა  კითხებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით, რო  გო  რი  ცაა 
მდგრა  დო  ბა. აღ   სა  ნიშ   ნა  ვი  ა, რომ ორ   გა -
ნი  ზა  ცი  ის ზე  დამ   ხედ   ვე  ლი მხა  რე  ე  ბი პა  რა -
ლე  ლუ  რად მუ  შა  ო  ბენ მდგრა  დო  ბის სა  ერ  -
თა  შო  რი  სო სტან   დარ   ტე  ბის საბ   ჭოს (ISSB) 
ფორ   მი  რე  ბა  ზეც. 

„სტანდარტები, რომ ლებ საც მო
მა ვალ ში გა მოს ცემს ISSB ერ თ 
ერ თი მა გა ლი თია იმ მოთხოვ ნე
ბი სა, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბაც ერ
თობ ლი ვად იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი 
შე თა ვა ზე ბუ ლი ჩარ ჩოს ფარ გ
ლებ ში, რა თა დაკ მა ყო ფილ დეს 
ინ ვეს ტორ თა სა ინ ფორ მა ციო სა
ჭი რო ე ბე ბი“ - აცხა დებს IASB.

წყა რო: accountingtoday.com
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რეს პონ დენ ტ თა მხო ლოდ 49% ატა რებს რა-
ი მე სა ხის ონლაინ მოკ ვ ლე ვას ახალ კლი ენ-
ტებ თან და კავ ში რე ბით, თუმცა უპი რა ტე სო-
ბას მა ინც პას პორ ტი სა და სხვა იდენ ტო ბის 
და მა დას ტუ რე ბელ ტრა დი ცი ულ მე თო დებს 
ანი ჭებს. ან გა რიშ მა ასე ვე აჩ ვე ნა, რომ გა-
მო კითხულ თა 65% კვლავ და მო კი დე ბუ ლია 
ფი ზი კუ რი დო კუ მენ ტე ბის მა ნუ ა ლუ რად ჩა-
წე რის მე თოდ ზე.

ან გა რიშ ში აღ მო ჩ ნდა, რომ მცი რე ზო მის სა-
ბუ ღალ ტ რო კომ პა ნი ე ბი თაღ ლი თო ბის სა-
წი ნა აღ მ დე გო პრო ცე დუ რებს სტან დარ ტულ, 
უში ნა არ სო ბი უ როკ რა ტი ულ პრო ცე დუ რად 
მი იჩ ნე ვენ. მა თი აზ რით, უფ რო ხელ საყ რე-
ლია მიჰყ ვ ნენ ინ ს ტინ ქ ტებს ახალ კლი ენ ტ თან 
და კავ ში რე ბით და და ეყ რ დ ნონ რე კო მენ და-
ცი ებს სხვა კლი ენ ტე ბის გან ან კონ ტაქ ტე ბის-
გან.

ACCA-ის თავ მ ჯ დო მა რემ სა გა და სა ხა დო სა-
კითხებ ში და ან გა რი შის ავ ტორ მა, ჯე ი სონ 
ფა ი ფერ მა გა ნაცხა და:

„ნებისმიერი ბუ ღალ ტ რის კლი ენ ტე ბის ბა
ზა ში გლო ბა ლურ მა ეკო ნო მი კურ მა პრობ
ლე მებ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ზარ და შე უ სა
ბა მო ბის რის კე ბი.

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ კომპანიე ბი  
გა დარ ჩე ნის თ ვის იბ რ ძ ვი ან და ფუ ლა დი  
ნა კა დე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცი რე ბუ ლი ა,  
იმა ტებს იოლი გზე ბის ძებ ნი სა და „დაუ
ჯერებელი“ შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე
ბის რის კე ბი.

კლი ენ ტებს, რომ ლე ბიც ორი წლის წინ შე
საძ ლოა სა ერ თოდ არ გა ნი ხი ლავ დ ნენ რა
ი მე უკა ნო ნო აქ ტი ვო ბას, შე საძ ლოა ამ ჟა
მად ახა სი ა თებ დეთ ფუ ლის გა თეთ რე ბის 
მა ღა ლი რის კე ბი.“

ან გა რი ში ფი ნან სე ბის პრო ფე სი ო ნა ლებს აფ  - 
რ  თხი ლებს იმის თა ო ბა ზე, რომ მა თი რო ლი გუ-
ლის ხ მობს ფუ ლა დი ნა კა დე ბის „სიახ ლოვეს“ 
ყოფ ნას, შე სა ბა მი სად „ერთ ცუდ კლი ენ ტ საც კი 
შე უძ ლია ფირ მის გა ნად გუ რე ბა.“

ავ ტო რი ასე ვე შე ე ხო CCAB-ის (საბუ ღალტრო 
ორ გა ნო ე ბის სა კონ სულ ტა ციო კო მი ტე ტი) 
უახ ლეს კვლე ვას, რომ ლის თა ნახ მა დაც ბუ-
ღალ ტერ თა უმ რავ ლე სო ბას მოთხოვ ნი ლი 
ეკო ნო მი კუ რი შე მოწ მე ბე ბი თაღ ლი თო ბის 
რის კის პრო პორ ცი უ ლად არ მი აჩ ნ დათ.

აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვით გამოიკვეთა ანეკ-
დო ტუ რი შე დე გი, კერძოდ, პრო ფე სი ის 
წარმომადგენლებს მი აჩ ნი ათ, რომ უკა ნო ნო 
ქმე დე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბის რის კი და ბა ლი ა, 
ხო ლო შე მოწ მე ბე ბი - მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. თუმ-
ცა, ამავ დ რო უ ლად, აღ ნიშ ნულ შე მოწ მე ბებს 
არაპ რი ო რი ტე ტუ ლად მი იჩ ნევენ.

კვლე ვა ში გან მარ ტე ბუ ლი ა, რომ მცი რე ზო მის 
ფირ მე ბი ეყ რ დ ნო ბი ან სა კუ თარ შე ხე დუ ლე ბებ-
სა და პერ სო ნა ლურ რე კო მენ და ცი ებს, თუმ ცა: 
„შესაძლოა, ყვე ლა ზე დი დი რის კი მო დი ო დეს 
ზედ მე ტად თავ და ჯე რე ბუ ლი ბუ ღალ ტ რის გან, 
რო მელ საც მი აჩ ნი ა, რომ შე უძ ლია ისე თი რა
ღა ცე ბის შე ფა სე ბა, რაც მის უნა რებს სცდე ბა.“

წყა რო: accaglobal.com
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ვებგვერდი, 15/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
190040000.22.033.017464

  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №82ბრძანება  №82
2021 წლის 14 აპრილი ქ. თბილისი2021 წლის 14 აპრილი ქ. თბილისი

„ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა  „ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა  
და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად  და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად  

ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა 
და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის  და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის  

30 დეკემბრის №916 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე30 დეკემბრის №916 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 1
„ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების 

განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის 
თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის №916 ბრძანებით (სსმ, 30.12.2009, №159, სარეგისტრაციო 
კოდი: 190.040.000.22.033.014.026) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი 
ცვლილება:

1. მე-10 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
2. მე-11 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნება საქართველოს 

საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრულ შესაბამის შემთხვევებში წარმოებს ხაზინის 
ერთიანი ანგარიშის დაბრუნების ქვეანგარიშიდან შემოსავლების სამსახურის აუდიტის 
დეპარტამენტის (შემდგომში - უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო) მიერ სახელმწიფო 
ხაზინაში წარდგენილი საგადახდო დავალების საფუძველზე.“;

ბ) მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;
გ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ზედმეტად ან შეცდომით ჩარიცხული სხვა შემოსულობების თანხის დაბრუნება ან 

სხვა შემოსულობების თანხების გადატანა ან/და ბიუჯეტის კოდის არასწორი სიმბოლოებით 
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე მიმართვის შემთხვევაში შეცდომის გასწორება წარმოებს ხაზინის 
ერთიანი ანგარიშიდან სახელმწიფო ხაზინის მიერ.“;

დ) 3 1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3 1. ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის 

დაბრუნების და შეცდომის გასწორების ოპერაციები შესაძლებელია განხორციელდეს ასევე 
შესაბამისი დოკუმენტაციის სახაზინო სამსახურის საინფორმაციო სისტემაში ელექტრონული 
სახით განთავსების შემთხვევაში.“;
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ე) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. შეცდომით ან ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება ან შესწორება, რომლებიც 

ამ ინსტრუქციით არ რეგულირდება და არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, 
სახელმწიფო ხაზინის მიერ შესაძლებელია სახაზინო სამსახურის უფროსთან შეთანხმებით 
გადასახადის გადამხდელის მიერ სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.“;

ვ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. სახელმწიფო ხაზინა ამზადებს ანგარიშს გადასახადის და სხვა შემოსულობების 

ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების და სხვა შემოსულობების გადატანის შესახებ, 
რომელსაც ყოველთვიურად წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს.“.

3.  მე-13 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) გადასახადის გადამხდელის მიერ ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადების ან/და 

სანქციების თანხის (მათ შორის, საბაჟო სანქციის) ჯამი აღემატება გადასახადის გადამხდელის 
პირადი აღრიცხვის ბარათზე დარიცხული გადასახადების ან/და სანქციების (მათ შორის, 
საბაჟო სანქციის) თანხის ჯამს;“;

ბ) მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;
გ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ხაზინის ერთიანი ანგარიშის დაბრუნების ქვეანგარიშიდან მასზე რიცხული ნაშთის 

ფარგლებში ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხაზე საგადახდო 
დავალების წარდგენა ხდება საგადასახადო შემოწმების გარეშე, გადასახადის გადამხდელის 
მოთხოვნის წარდგენიდან 1 თვის ვადაში.“;

დ) მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.
4. VII თავი  და მე-14 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-5 დღეს.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი               ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი



34

ვებგვერდი, 21/05/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017468

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №113ბრძანება  №113

2021 წლის 19 მაისი ქ. თბილისი2021 წლის 19 მაისი ქ. თბილისი

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

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

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

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

მუხლი 1მუხლი 1
„მიმდინარე კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბის, სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ა ლურ ფა სე უ-

ლო ბა თა ჩა მო წე რის, აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის და ფარ ვის, სა გა და სა ხა დო 
და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა მარ-
თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მის წარ მო ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის 2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №994 ბრძა ნე ბით (სსმ III, 31.12.2010, №172, სა რე გის ტ რა-
ციო კო დი: 200090000.22.033.016105) დამ ტ კი ცე ბულ  წეს ში შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა და 37 
20 მუხ ლის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 37 21 მუხ ლი:

„მუხლი 37„მუხლი 37  2121. „გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში“ ასახული  მონა-. „გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში“ ასახული  მონა-
ცემების სისწორის შესწავლის პროცესიცემების სისწორის შესწავლის პროცესი

1. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 491 
მუხლის შესაბამისად, ზოგადი ანალიტიკური პროცედურების ფარგლებში, განახორციელოს 
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 
31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 11 1 მუხლით განსაზღვრულ 
„გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში“ ასახული მონაცემების სისწორის 
შესწავლა და შესაბამისი ინფორმაციის ანალიზი.

2. „გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში“ ასახული მონაცემების სისწორის 
შესწავლა შესაძლებელია განხორციელდეს გადასახადის გადამხდელთან კომუნიკაციით, რა 
დროსაც გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი 
პირის მოთხოვნის შემთხვევაში, წარუდგინოს მას ახსნა- განმარტება ან/და შესაბამისი 
დოკუმენტაცია.

3. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი შესაბამისი მონაცემების შესწავლის 
პროცესში მიღებულ ინფორმაციას ასახავს შესაბამის პროგრამულ მოდულში.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 21/05/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017469
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №114ბრძანება №114

2021 წლის 19 მაისი ქ. თბილისი2021 წლის 19 მაისი ქ. თბილისი

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

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

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო 
კოდი 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  
მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია სასაქონლო ზედნადებში მითითებული 
გამყიდველის/გამგზავნის ან/და მყიდველის/მიმღების ან/და ტრანსპორტირების 
განმახორციელებელი პირის, მათ შორის, მძღოლის დასახელების/სახელის და გვარის, 
საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომრის, სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის და 
ტრანსპორტირების თარიღის შესახებ ინფორმაცია გასცეს მხოლოდ აღნიშნულ სასაქონლო 
ზედნადებში დაფიქსირებული:

ა) სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის/მოიჯარის მომართვის შემთხვევაში;
ბ) ტრანსპორტირების განმახორციელებელი პირის, მათ შორის, მძღოლის მომართვის 

შემთხვევაში.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                     ლაშა ხუციშვილი                     ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 21/05/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
000000000.00.00.016625

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №13617ბრძანება №13617

2021 წლის 29 აპრილი ქ. თბილისი2021 წლის 29 აპრილი ქ. თბილისი

ცალკეულ  შემთხვევებში  გადასახადის  გადამხდელისათვის  საგადასახადო  ცალკეულ  შემთხვევებში  გადასახადის  გადამხდელისათვის  საგადასახადო  
ანგარიშ-ფაქტურებისა  და  საგადასახადო  დოკუმენტების  გამოწერის/ანგარიშ-ფაქტურებისა  და  საგადასახადო  დოკუმენტების  გამოწერის/

დადასტურების  უფლების  შეზღუდვის  შესახებდადასტურების  უფლების  შეზღუდვის  შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული 
დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ და „უ“ ქვეპუნქტების და „გადასახადების 
ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 
№996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 56 3 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ 
ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის „ ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ:

1. დღგ-ის გადამხდელად ახლად დარეგისტრირებული პირი დღგ-ის გადამხდელად 
რეგისტრაციის მომენტიდან ჩაითვალოს არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელად.

2. კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს ავტომატურად, 
არაუგვიანეს შესაბამისი თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, სპეციალური პროგრამის 
მეშვეობით, გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი და მიენიჭოს 
არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი, თუ მას ნებისმიერი უწყვეტი 12 
კალენდარული თვის განმავლობაში არ უფიქსირდება გადასახადის გადამხდელის პირადი 
აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაცია (ასეთ შემთხვევაში, მხედველობაში არ მიიღება 
ოპერაცია, რომლის შესაბამისადაც, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე 
გატარებული თანხა 0-ის ტოლია).

3. კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს ავტომატურად, 
სპეციალური პროგრამის მეშვეობით, გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის 
სტატუსი და მიენიჭოს არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი, თუ მას 
შემოსავლების სამსახურში არსებული ინფორმაციის მიხედვით, არ უფიქსირდება მოქმედი 
საბანკო ანგარიშის ნომერი.

4. საგადასახადო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ, აღიარებული საგადასახადო 
დავალიანების მქონე კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს 
გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი და მიენიჭოს არაკვალიფიციური 
დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი.

5. არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელისთვის კვალიფიციური დღგ-ის 
გადამხდელის სტატუსის მინიჭების ან მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე, გადაწყვეტილებას 
იღებს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი (მათ შორის, დაინტერესებული პირის 
მიმართვის შემთხვევაში), შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ დადგენილი წესით, 
საკითხის შესწავლის შედეგად.

6. „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 56 3 მუხლის პირველი 
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვა გავრცელდეს დღგ-ის გადამხდელად 
რეგისტრირებულ პირზე არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების 
შემთხვევაში, აღნიშნული სტატუსის მოქმედების პერიოდში.

7. იმ საანგარიშო პერიოდზე ან საკითხზე, რომელზეც საგადასახადო ორგანომ 
განახორციელა საგადასახადო შემოწმება ან დარიცხვა, პროგრამულად განხორციელდეს 
ზემოაღნიშნულ პერიოდში/პერიოდებში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის/საგადასახადო 
დოკუმენტის გამოწერის შეზღუდვა.

8. ამ ბრძანების მე-7 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო ანგარიშ-
ფაქტურის/საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერა დასაშვებია გადასახადის გადამხდელის 
შემოსავლების სამსახურში განცხადების და შესაბამისი არგუმენტაციის წარმოდგენის 
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შემთხვევაში, რომელსაც შეიწავლის აუდიტის დეპარტამენტი და სათანადო გადაწყვეტილების 
მიღებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში გადასახადის გადამხდელს, მიეცემა 
საშუალება მოახდინოს, შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის/საგადასახადო 
დოკუმენტის გამოწერა, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით.

9. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „დამატებული 
ღირებულების გადასახადის გადამხდელისათვის სპეციალური სტატუსის მინიჭების 
შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის 2021 წლის 15 იანვრის №107 ბრძანება.

10. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე, გარდა ამ ბრძანების მე-3, მე-7 და მე-8 
პუნტებისა.

11. ამ ბრძანების მე-3 პუნქტი ამოქმედდეს 2021 წლის პირველ მაისს.
12. ამ ბრძანების მე-7 და მე-8 პუნქტები ამოქმედდეს შესაბამისი ტექნიკური 

უზრუნველყოფის შექმნისთანავე.

სამასახურის უფროსი                                                                    ლევან კაკავა   ლევან კაკავა

ვებგვერდი, 28/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი
260000000.64.076.016095

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

ბრძანება №ნ-7ბრძანება №ნ-7
2021 წლის 27 აპრილი ქ. თბილისი2021 წლის 27 აპრილი ქ. თბილისი

  
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) 2021 წლის 

გამოცემის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებგამოცემის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტისა და მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, 
ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
1. ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღებულ იქნეს ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ მიღებული და გამოცემული ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები – 2021 წელი (შემდგომ – სტანდარტები).

2. სტანდარტების გამოყენება სავალდებულოა 2021 წლის პირველ იანვარს და შემდგომ 
დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის.

3. სტანდარტები განთავსდეს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის (შემდგომ – სამსახური) ვებგვერდზე (www.saras.gov.ge).

4. ამ ბრძანებით სამოქმედოდ შემოღებული სტანდარტები სამსახურის მიერ განახლდეს 
სტანდარტების მოქმედი ინგლისურენოვანი რედაქციის განახლებიდან 6 თვის ვადაში.

5. სამსახური უზრუნველყოფს ამ ბრძანებით სამოქმედოდ შემოღებული სტანდარტების 
თარგმანის პერიოდულ რედაქტირებას, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი  იური დოლიძეიური დოლიძე
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ვებგვერდი, 22/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
010240080.64.076.016094
 

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

ბრძანება №ნ-6ბრძანება №ნ-6
2021 წლის 21 აპრილი ქ. თბილისი2021 წლის 21 აპრილი ქ. თბილისი

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

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

2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 1
„ბუღალტრული აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ-

რის მო ხე ლე თა და მა ტე ბი თი საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ ბუ ღალ-
ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის 
2018 წლის 20 ივ ლი სის №ნ-22 ბრძა ნე ბით (საქართველოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე, 24/07/2018 
წ., 010240080.64.076.016052) დამ ტ კი ცე ბულ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მო ხე ლე თა და მა ტე ბით საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხოვ-
ნებ ში შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა და 5 1 მუხ ლის „გ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე-
დაქ ცი ით:

„გ) სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცია (I თა ვი), სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „საჯარო სამ სა ხუ რის შე-
სა ხებ“ (I და VII თა ვე ბი), სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სი (I და III თა ვე-
ბი), სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 24 დე კემ ბ რის №791 დად გე ნი ლე ბა „სახელმწიფო, 
აფხა ზე თის ან აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის ან სა ჯა რო 
სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი სათ ვის სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის სარ-
გებ ლო ბა ში გა და ცე მის შე სა ხებ მი მარ თ ვის წარ დ გე ნის, მი სი გან ხილ ვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“, სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2016 წლის  
14 სექ ტემ ბ რის №223 ბრძა ნე ბა „ბუღალტრული აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის დე ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“, სა ქარ თ ვე ლოს ფი-
ნან ს თა მი ნის ტ რის 2010 წლის 23 ივ ლი სის №605 ბრძა ნე ბა „საბიუჯეტო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში 
ქო ნე ბის, მოთხოვ ნე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის ჩა ტა რე ბის წე სის“ დამ ტ-
კი ცე ბის შე სა ხებ.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი                                                               იური დოლიძე    იური დოლიძე
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ვებგვერდი, 19/05/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
350010010.64.076.016097

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

ბრძანება №ნ-9ბრძანება №ნ-9
2021 წლის 18 მაისი ქ. თბილისი2021 წლის 18 მაისი ქ. თბილისი

„მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 
დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის 
№ნ-10 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ№ნ-10 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ

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

მუხლი 1მუხლი 1
„მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების 

შესახებ” ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის №ნ-10 ბრძანებაში (სსმ, ვებგვერდი, 28/06/2018 
სარეგისტრაციო კოდი: 350010010.64.076.016045) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი 
მუხლით  დამტკიცებული „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტი“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი   იური დოლიძეიური დოლიძე

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების  მეოთხე კატეგორიის საწარმოების  
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტიფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

სტანდარტის სტრუქტურასტანდარტის სტრუქტურა
(i) მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი და ლა გე ბუ-

ლია თე მე ბის მი ხედ ვით და თი თო ე უ ლი თე მა ცალ კე  გან ყო ფი ლე ბა შია გან ხი ლუ ლი. თი თო-
ე უ ლი გან ყო ფი ლე ბა შედ გე ბა პუნ ქ ტე ბის გან. პუნ ქ ტე ბის ნომ რებს xx.yy ფორ მა ტი აქვს, სა დაც 
xx არის გან ყო ფი ლე ბის ნო მე რი, ხო ლო yy არის ამ გან ყო ფი ლე ბა ში პუნ ქ ტის ნო მე რი.  

(ii) მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის სტან დარ ტის ყვე ლა პუნქტს თა ნა ბა რი იური დი უ-
ლი ძა ლა აქვს. 

1-ლი განყოფილება – მოქმედების სფერო1-ლი განყოფილება – მოქმედების სფერო
სტანდარტის მოქმედების სფეროსტანდარტის მოქმედების სფერო
1.1 წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი (შემდგომ - სტანდარტი) 

ვრცელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა (შემდგომ - საწარმო) ინდივიდუალურ ფინანსურ 
ანგარიშგებებზე (შემდგომ - ფინანსური ანგარიშგება), იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც 
საწარმო იყენებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს (შემდგომ - ფასს 
სტანდარტები), ან მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტს (შემდგომ - მსს ფასს სტანდარტი) „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 
აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომ - კანონი) შესაბამისად. 

1.2 მეოთხე კატეგორიის საწარმო განიმარტება კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 
„ტ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. 

ძალაში შესვლის თარიღი  ძალაში შესვლის თარიღი  
1.3 სა წარ მომ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტი უნ და გა მო ი ყე ნოს 2018 წლის 1 იან ვარს ან ამ თა-
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რი ღის შემ დეგ დაწყე ბუ ლი სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დე ბის თ ვის. ნე ბა დარ თუ ლია წი ნამ დე ბა რე 
სტან დარ ტის ვა დამ დე ლი გა მო ყე ნე ბა. 

მე-2 განყოფილება – დაშვებები და ძირითადი პრინციპები  მე-2 განყოფილება – დაშვებები და ძირითადი პრინციპები  
მოქმედების სფერო  მოქმედების სფერო  
2.1 ამ გან ყო ფი ლე ბა ში აღ წე რი ლია ის დაშ ვე ბე ბი და ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც 

სა ფუძ ვ ლად უდევს სა წარ მო ე ბის ოპე რა ცი ე ბის აღი ა რე ბა სა და შე ფა სე ბას წი ნამ დე ბა რე სტან-
დარ ტის ფარ გ ლებ ში. 

საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანი  საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანი  
2.2 სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მი ზა ნი ა, წარ სუ ლი ოპე რა ცი ე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით, სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბი სა და მი სი საქ მი ა ნო ბის ფი ნან სუ რი შე დე გე-
ბის შე სა ხებ ისე თი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა, რო მე ლიც სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად და კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. 

უტყუარი და სამართლიანი თვალსაზრისის დაშვება უტყუარი და სამართლიანი თვალსაზრისის დაშვება  
2.3 წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის ფარ გ ლებ ში მოქ მე დებს დაშ ვე ბა, რომ ამ სტან დარ ტის შე სა-

ბა მი სად შედ გე ნი ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უტყუ არ და სა მარ თ ლი ან ინ ფორ მა ცი ას იძ ლე ვა 
სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბი სა და მი სი საქ მი ა ნო ბის ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის შე სა ხებ. 

ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი პრინციპები ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი პრინციპები  
2.4 სა წარ მომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და მო ამ ზა დოს 2.5-2.8 პუნ ქ ტებ ში ჩა მო ყა ლი ბე-

ბულ ძი რი თად პრინ ცი პებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. 
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 2 2 

2.5 ფუნქციონირებადობის პრინციპით აღრიცხვა – ამ პრინციპით აღრიცხვა მართებულია, 
თუ ხელმძღვანელობას განზრახული არა აქვს საწარმოს ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა 
და არც იძულებულია, ასე რომ მოიქცეს. 

2.6 დარიცხვის მეთოდი – აქტივების, ვალდებულებებისა და კაპიტალის აღიარება 
მაშინ, როდესაც ისინი აკმაყოფილებს ამ ელემენტებისთვის დადგენილ განმარტებებსა და 
აღიარების კრიტერიუმებს. 

2.7 წინდახედულობა – (i) შეიძლება მხოლოდ საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული 
მოგების აღიარება; (ii) უნდა აღიარდეს მოცემული ან წინა საანგარიშგებო პერიოდის 
განმავლობაში წარმოქმნილი ყველა ვალდებულება,  მაშინაც კი, როდესაც ამგვარი 
ვალდებულებების წარმოქმნა ცხადი გახდება მხოლოდ საანგარიშგებო თარიღსა და 
ბუღალტრული აღრიცხვის,  ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისთვის 
(შემდგომ – სამსახური) ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის თარიღებს შორის პერიოდში;  
(iii) უნდა აღიარდეს ყველა აქტივის გაუფასურება. 

2.8 არსებითობა – ინფორმაცია არსებითია, თუ მის გამოტოვებას ან არასწორად 
წარდგენას ინდივიდუალურად ან ერთობლიობაში, შეუძლია გავლენა იქონიოს საწარმოს 
ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მომხმარებლების მიერ მიღებულ ეკონომიკურ 
გადაწყვეტილებებზე. არსებითობა დამოკიდებულია გამოტოვებული ან არასწორად 
წარმოდგენილი ინფორმაციის სიდიდესა და ხასიათზე, რისი განხილვაც უნდა ხდებოდეს 
შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით. 

ფინანსური მდგომარეობის ელემენტები  ფინანსური მდგომარეობის ელემენტები  
2.9 აქტივი – რესურსი, რომელსაც საწარმო აკონტროლებს წარსულში მომხდარი 

მოვლენების შედეგად და რის საფუძველზეც საწარმო მომავალში მოელის ეკონომიკური 
სარგებლის მიღებას. 

2.10 ვალდებულება – საწარმოს ისეთი ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა წარსული 
მოვლენების შედეგად და რომლის დაფარვა მოსალოდნელია, რომ გამოიწვევს ეკონომიკური 
სარგებლის შემცველი რესურსების გასვლას საწარმოდან. 

2.11 საკუთარი კაპიტალი – საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება ყველა 
ვალდებულების გამოკლების შემდეგ. 

ფინანსური შედეგების ელემენტები  ფინანსური შედეგების ელემენტები  
2.12 შე მო სა ვა ლი – ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის ზრდა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის გან მავ-
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ლო ბა ში აქ ტი ვე ბის შე მო დი ნე ბის ან ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის, ან ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შემ ცი-
რე ბის გზით, რაც იწ ვევს სა წარ მოს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ზრდას, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი 
არაა მე სა კუთ რე თა მი ერ სა კუ თარ კა პი ტალ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ და მა ტე ბით შე ნა ტა ნებ თან. 

2.13 ხარ ჯე ბი – ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის შემ ცი რე ბა, სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის გან მავ-
ლო ბა ში სა წარ მო დან აქ ტი ვე ბის გას ვ ლის ან აქ ტი ვე ბის ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბის, ან ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის ზრდის სა ფუძ ველ ზე, რაც იწ ვევს სა წარ მოს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შემ ცი რე ბას, რო-
მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი არაა მე სა კუთ რე ებ ზე გა ცე მულ გა ნა წი ლე ბას თან.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
(SARAS) (SARAS) 33

2.14 მოგება ან ზარალი არის საწარმოს საქმიანობის შედეგი, სხვაობა ერთსა და იმავე 
პერიოდის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის, ამიტომ იგი არ წარმოადგენს ფინანსური 
ანგარიშგების ცალკე ელემენტს. 

ელემენტების აღიარება  ელემენტების აღიარება  
2.15 აღი ა რე ბა არის სა წარ მოს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში იმ მუხ ლის ასახ ვის პრო ცე სი, 

რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს აქ ტი ვის, ვალ დე ბუ ლე ბის, შე მო სავ ლის ან ხარ ჯის გან მარ ტე ბას და 
შემ დეგ კრი ტე რი უ მებს: 

(ა) მო სა ლოდ ნე ლია ამ მუხ ლ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის 
სა წარ მო ში შე მოს ვ ლა ან სა წარ მო დან გას ვ ლა; 

(ბ) მუხლს გა აჩ ნია თვით ღი რე ბუ ლე ბა ან ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა სა ი მე დოდ 
შე ფას დეს. 

2.16 მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის ალ ბა თო ბა. მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ-
ლის შე მო დი ნე ბა/ გა დი ნე ბის ალ ბა თო ბის შე ფა სე ბა ეყ რ დ ნო ბა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის 
ბო ლოს არ სე ბულ იმ პი რო ბებს ან / და მტკი ცე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც ხელ მი საწ ვ დო მია ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნი სას. ამ გ ვა რი შე ფა სე ბე ბი ცალ - ცალ კე კეთ დე ბა თი თო ე უ ლი 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რად არ სე ბი თი მუხ ლის თ ვის და ასე ვე ინ დი ვი დუ ა ლუ რად არა არ სე ბი თი 
მუხ ლე ბის გან შემ დ გა რი დი დი ჯგუ ფის თ ვის. 

2.17 სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, მუხ ლის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ან ღი რე ბუ ლე-
ბა ცნო ბი ლი ა, სხვა შემ თხ ვე ვა ში უნ და შე ფას დეს. გო ნივ რუ ლი შე ფა სე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლია და არ ამ ცი რებს მის სა ი მე დო ო ბას. 
ინ ფორ მა ცია სა ი მე დოა მა შინ, თუ იგი არ შე ი ცავს არ სე ბით შეც დო მას, არ არის მი კერ ძო ე ბუ-
ლი და სა მარ თ ლი ა ნად  აჩ ვე ნებს იმას, რის საჩ ვე ნებ ლა დაც არის გა მიზ ნუ ლი, ან რა საც უნ და 
აჩ ვე ნებ დეს, გო ნივ რუ ლი მო ლო დი ნის ფარ გ ლებ ში. 

2.18 სტან დარ ტით ნე ბა დარ თუ ლი არ არის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის  ან გა რიშ გე ბა ში 
ისე თი მუხ ლე ბის აღი ა რე ბა, რომ ლე ბიც ვერ აკ მა ყო ფი ლებს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა-
რიშ გე ბის რო მე ლი მე ელე მენ ტის გან მარ ტე ბას. 

შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას  შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას  
2.19 თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას სა წარ მომ აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი თვით ღი რე ბუ-

ლე ბით უნ და შე ა ფა სოს. იშ ვი ათ გა რე მო ე ბებ ში, წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტით მო ითხო ვე ბა სა წარ-
მოს მი ერ აქ ტი ვის ან ვალ დე ბუ ლე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა აღი ა რე ბის თა რი ღის მდგო-
მა რე ო ბით გან საზღ ვ რუ ლი მი სი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბის შემ დ გო მი შე ფა სე ბა  თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბის შემ დ გო მი შე ფა სე ბა  
2.20 თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბის შემ დ გომ აქ ტი ვე ბის ხე ლა ხა ლი შე ფა სე ბის მი ზა ნია იმის 

უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ აქ ტი ვე ბი შე ფა სე ბუ ლი არ იყოს იმა ზე უფ რო მე ტი ღი რე ბუ ლე ბით, რა 
ოდე ნო ბის ანაზღა უ რე ბის მი ღე ბა საც სა წარ მო მო ე ლის აქ ტი ვის გა ყიდ ვის ან გა მო ყე ნე ბის შე-
დე გად.

მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი 4 4 

2.21 არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი – რო გორც წე სი, ფას დე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბით,  დაგ რო-
ვი ლი ცვე თი სა /ა მორ ტი ზა ცი ი სა და დაგ რო ვი ლი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის (თუ ასე თი არ სე-
ბობს) გა მოკ ლე ბით (იხ. მე-9 გან ყო ფი ლე ბა -  „არაფინანსური აქ ტი ვე ბის გა უ ფა სუ რე ბა“). 

2.22 ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი და ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი – გარ და სხვა სა წარ მო ე ბის 
წი ლობ რივ ინ ს ტ რუ მენ ტებ ში ფლო ბი ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა, ფას დე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბით, 
რო მე ლიც კო რექ ტი რე ბუ ლია და რიცხუ ლი მი სა ღე ბი პრო ცენ ტით, ხო ლო ფი ნან სუ რი აქ ტი-
ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ასე ვე დაგ რო ვი ლი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის თან ხის გა მოკ ლე ბით, თუ 
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ასე თი არ სე ბობს (იხ. მე-5 გან ყო ფი ლე ბა -„ფინანსური ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი“). 
2.23 წი ლობ რი ვი ინ ვეს ტი ცი ე ბი – ფას დე ბა თვით ღი რე ბუ ლე ბით, რო მელ საც აკ ლ დე ბა 

დაგ რო ვი ლი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი, თუ ასე თი არ სე ბობს. 
2.24 ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, გარ და ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა – რო გორც წე სი, ფას დე-

ბა სა წარ მოს მი ერ იმ თან ხის ოდე ნო ბის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბით, რო მე ლიც სა ჭი რო იქ ნე ბო და 
ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რე ო ბით. 

2.25 ანაზღა უ რე ბა დი ღი რე ბუ ლე ბა - თან ხა, რომ ლის მი ღე ბა საც სა წარ მო მო ე ლის აქ ტი-
ვი დან.  

ურ თი ერ თ გა და ფარ ვა  ურ თი ერ თ გა და ფარ ვა  
2.26 სა წარ მოს თ ვის და უშ ვე ბე ლია აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ან შე მო სავ ლე ბი სა 

და ხარ ჯე ბის ურ თი ერ თ გა და ფარ ვა, თუ ეს არ მო ითხო ვე ბა, ან ნე ბა დარ თუ ლი არ არის წი ნამ-
დე ბა რე სტან დარ ტით.

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი 
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მე-3 გან ყო ფი ლე ბა – ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნა  მოქ მე დე ბის მე-3 გან ყო ფი ლე ბა – ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნა  მოქ მე დე ბის 
სფე რო  სფე რო  

3.1 ამ გან ყო ფი ლე ბა ში ახ ს ნი ლი ა, რას გუ ლის ხ მობს სტან დარ ტის მოთხოვ ნებ თან შე სა-
ბა მი სო ბა, რას მო ი ცავს სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სრუ ლი პა კე ტი და რო გორ უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის, შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და 
გა უ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბის, ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბი სა (ამ უკა ნას კ ნე-
ლის წარ დ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში)  და შე სა ბა მი სი გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბის წარ დ გე ნა. 

გან ცხა დე ბა სტან დარ ტ თან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ  გან ცხა დე ბა სტან დარ ტ თან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ  
3.2 ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში, რო მე ლიც შედ გე ნი ლია ამ სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად, ფი-

ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში თვალ სა ჩი ნო ად გილ ზე მი თი თე ბუ ლი უნ და იყოს, 
რომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა შედ გე ნი ლია მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან-
გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად.  

ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნის პე რი ო დუ ლო ბა  ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნის პე რი ო დუ ლო ბა  
3.3 კა ნო ნის თა ნახ მად, სა წარ მომ ყო ველ წ ლი უ რად უნ და წა რად გი ნოს ფი ნან სუ რი ან გა-

რიშ გე ბის სრუ ლი პა კე ტი (მათ შო რის, შე სა და რი სი ინ ფორ მა ცი ა), 3.8 და 3.9  პუნ ქ ტე ბის შე სა-
ბა მი სად. 

სა წარ მოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბის შე ფა სე ბა  სა წარ მოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბის შე ფა სე ბა  
3.4 ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის პრო ცეს ში სა წარ მოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ  უნ და 

შე ა ფა სოს, აქვს თუ არა სა წარ მოს საქ მი ა ნო ბის გაგ რ ძე ლე ბის უნა რი, რო გორც ფუნ ქ ცი ო ნი რე-
ბად სა წარ მოს. ანა ლი ზი სას ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს ნე ბის მი ე რი ხელ მი-
საწ ვ დო მი საპ როგ ნო ზო ინ ფორ მა ცია სა წარ მოს მო მა ვა ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. საპ როგ ნო ზო 
ინ ფორ მა ცია უნ და მო ი ცავ დეს ბო ლო სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი დან სულ მცი რე თორ მეტ კა-
ლენ და რულ თვეს. 

3.5 რო დე საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა და ად გენს, რომ სა წარ მო არ არის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი სა-
წარ მო, მან ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და მო ამ ზა დოს ანაზღა უ რე ბა დი ღი რე ბუ ლე ბის სა ფუძ-
ვ ლით, იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ ლიკ ვი და ცი ის პრო ცე დუ რა ჯერ არ დაწყე ბუ ლა. აღ ნიშ ნუ ლი 
სა ფუძ ვე ლი ით ვა ლის წი ნებს რომ, აქ ტი ვე ბი შე ფა სე ბუ ლია ანაზღა უ რე ბა დი ღი რე ბუ ლე ბით 
და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი შე ფა სე ბუ ლია იმ თან ხის ოდე ნო ბით, რაც სა ჭი როა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
და სა ფა რად სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რე ო ბით.  

3.6 თუ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნას გა დაწყ ვეტს სა წარ მო, რო მე ლიც ლიკ ვი და ცი-
ის პრო ცეს ში იმ ყო ფე ბა, მან ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და მო ამ ზა დოს ანაზღა უ რე ბა დი ღი-
რე ბუ ლე ბის სა ფუძ ვ ლით,  

არ სე ბი თო ბა და აგ რე გი რე ბა  არ სე ბი თო ბა და აგ რე გი რე ბა  
3.7 სა წარ მომ, ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის, შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და  

გა უ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბი სა და ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბის თ ვის  (ამ უკა-
ნას კ ნე ლის წარ დ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში) გან საზღ ვ რუ ლი მუხ ლე ბის ფარ გ ლებ ში, ცალ - ცალ კე უნ-
და წარ მო ად გი ნოს ყვე ლა არ სე ბი თი მუხ ლი, ხო ლო არა არ სე ბი თი მუხ ლე ბი აგ რე გი რე ბუ ლად. 

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 6 6 
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ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი  ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი  
3.8 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი უნდა მოიცავდეს: (ა) საანგარიშგებო 

თარიღის მდგომარეობით შედგენილ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას, რომელსაც 
ბოლოში დაერთვის შესაბამისი განმარტებითი შენიშვნები; 

(ბ) შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებას.   
საწარმო უფლებამოსილია, ასევე წარადგინოს ფულადი ნაკადების ანგარიშგება. 
3.9 თუ წინამდებარე სტანდარტით სხვა რამ არ მოითხოვება ან ნებადართული არ 

არის, საწარმომ ფინანსურ ანგარიშგებაში უნდა ასახოს გასული პერიოდის შესადარისი 
ინფორმაცია, მიმდინარე პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებასა და შესაბამის განმარტებით 
შენიშვნებში წარდგენილი ყველა ციფრობრივი მონაცემისთვის. 

დამატებითი ინფორმაცია  
3.10 საწარმომ თვალსაჩინოდ უნდა გამიჯნოს ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის 

თითოეული შემადგენელი ნაწილი. ამასთან, წარმოდგენილი ინფორმაციის გასაგებად, 
ნათლად მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია და გაიმეოროს კიდეც, თუ ამის გაკეთება 
აუცილებელია: 

(ა) საწარმოს დასახელება და წინა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მისი 
სახელწოდების ნებისმიერი ცვლილება; 

(ბ) საწარმოს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა; 
(გ) საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების თარიღი და ფინანსური ანგარიშგებით 

მოცული პერიოდი; 
(დ) მიუთითოს, რომ თანხები ფინანსურ ანგარიშგებაში შეფასებული და წარდგენილია 

საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში; 
(ე) საწარმოს იურიდიული მისამართი.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 

(SARAS)(SARAS) 7 7

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  
3.11 საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მოცემული ფორმატით უნდა 

წარადგინოს და, არსებითობის გათვალისწინებით, ცალ-ცალკე წარმოადგინოს შემდეგი 
მუხლები: 
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3.12 აქტივი მოკლევადიან აქტივად მიიჩნევა, თუ: 
(ა) ძირითადად სავაჭრო დანიშნულებით გამოიყენება; 
(ბ) ნავარაუდევია მისი რეალიზება საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ თორმეტი თვის 

განმავლობაში; ან 
(გ) იგი არის ფულადი სახსრები. გამონაკლისს წარმოადგენს ის შემთხვევა, როდესაც 

ფულადი სახსრების გაცვლა ან ვალდებულების 
შესასრულებლად გამოყენება შეზღუდულია საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ, სულ 

მცირე, თორმეტი თვით მაინც.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 8 8 

შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება  შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება  
3.13 საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება 

მოცემული ფორმატით უნდა წარადგინოს და, არსებითობის გათვალისწინებით, ცალ-ცალკე 
წარმოადგინოს შემდეგი მუხლები: 
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ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
(SARAS) (SARAS) 99

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება  ფულადი ნაკადების ანგარიშგება  
3.14 საწარმომ, რომელიც გადაწყვეტს ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენას, 

უნდა გამოიყენოს პირდაპირი მეთოდი და მოცემული ფორმატის დაცვით, არსებითობის 
გათვალისწინებით, ცალკე წარმოადგინოს შემდეგი მუხლები: 
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მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტიმეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 10  10 

განმარტებითი შენიშვნები  განმარტებითი შენიშვნები  
3.15 საწარმოს განმარტებითი შენიშვნები უნდა მოიცავდეს მხოლოდ შემდეგ 

ინფორმაციას: 
(ა) ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების 

ჯამური თანხა, რომლებიც ასახული არ არის ფინანსური  მდგომარეობის ანგარიშგებაში, 
ასევე ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების 
ხასიათისა და ფორმის ცალ-ცალკე აღწერა (შესაბამისი თანხის მითითებით), რომელიც 
მიეკუთვნება: 

(i) პენსიებს; 
(ii) მის მშობელ საწარმოს, შვილობილ საწარმოს (მშობელი საწარმოს მიერ 

კონტროლირებული საწარმო, მათ შორის საბოლოო 
მშობელი საწარმოს ნებისმიერი შვილობილი საწარმო), ან  
მეკავშირე საწარმოს (ე.ი. საწარმო, რომლის საოპერაციო და 
ფინანსურ პოლიტიკაზე მას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს.  
წინამდებარე სტანდარტის თანახმად, მნიშვნელოვანი გავლენა 
მაშინ არსებობს, როდესაც მეოთხე კატეგორიის საწარმო ფლობს 
მოცემული საწარმოს ხმის უფლების 20%-ს ან მეტს). 
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(ბ) ხელმძღვანელი და სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე გაცემული ავანსებისა და 
კრედიტების თანხა, საპროცენტო განაკვეთის, ძირითადი პირობებისა და დაბრუნებული, 
ჩამოწერილი ან გაუქმებული თანხების ოდენობის მითითებით, ასევე მათი სახელით 
ნებისმიერი სახის გარანტიის მეშვეობით აღებული ვალდებულებების თანხისა და შესაბამისი 
გარანტიის თანხის (ოდენობის) მითითებით; 

(გ) ინფორმაცია საკუთარი აქციების შეძენაზე ან გასხვისებაზე, რომელიც განახორციელა 
თვითონ საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა, კერძოდ, სულ მცირე შემდეგი 
ინფორმაცია: 

(i) საანგარიშგებო პერიოდში აქციების შეძენის მიზეზები; 
(ii) საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და გასხვისებული აქციების რაოდენობა და 

ნომინალური ღირებულება, ხოლო მისი 
არარსებობის შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება და 
განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი; 
(iii) აქციების შეძენისათვის ან გასხვისებისათვის განხორციელებული საპასუხო 

შესრულება (ე.ი. შეძენის ან გაყიდვის შემთხვევაში - 
აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება); 
(iv) საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატო ვებული აქციების 

რაოდენობა და ნომინალური ღირებულება,  
ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება 
და განთავსებულ კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი. 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 

(SARAS)(SARAS) 11 11

მე-4 განყოფილება – სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები  მოქმედების მე-4 განყოფილება – სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები  მოქმედების 
სფერო  სფერო  

4.1 ამ განყოფილებაში მოცემულია მითითებები სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩე ვისა და 
გამოყენებისთვის, რომელიც გამოიყენება ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას. მითითებები 
ასევე ეხება სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებებსა და წინა საანგარიშგებო პერიოდის 
ფინანსური ანგარიშგების შეცდომების გასწორებას. 

სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა და გამოყენება  
4.2 სააღრიცხვო პოლიტიკა არის გარკვეული პრინციპების, საფუძვლების, დაშვებების, 

წესებისა და პრაქტიკული მეთოდების ერთობლიობა, რომლებსაც საწარმო იყენებს 
ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის დროს. 

4.3 თუ წინამდებარე სტანდარტი არეგულირებს რომელიმე ოპერაციას, მოვლენას ან 
გარემოებას, საწარმომ უნდა გამოიყენოს ეს სტანდარტი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
სტანდარტის ამა თუ იმ მოთხოვნის უგულებელყოფა  არსებით გავლენას არ მოახდენს 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე. 

4.4 თუ წინამდებარე სტანდარტი არ არეგულირებს რომელიმე ეკონომიკურ მოვლენას 
(მაგალითად, ოპერაციას, მოვლენას ან გარემოებას), საწარმოს ხელმძღვანელობამ უნდა 
იმსჯელოს, თვითონ შეიმუშაოს და გამოიყენოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომლის 
საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია: 

(ა) სამართლიანად ასახავს ეკონომიკურ მოვლენას; 
(ბ) გამოხატავს მის შინაარსს და არა მხოლოდ სამართლებრივ ფორმას;  
(გ) წინდახედულია. 
4.5 ზედა პუნქტში აღწერილი მსჯელობისას ხელმძღვანელობამ უნდა გაითვა ლისწინოს 

აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების შესაბამისი განმარტებები, 
აღიარების კრიტერიუმები და შეფასების საფუძვლები, ასევე ძირითადი პრინციპები, 
რომლებიც განხილულია მე-2  განყოფილებაში - „დაშვებები და ძირითადი პრინციპები“. 

4.6 საწარმომ უნდა შეარჩიოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და თანამიმდევრულად გამოიყენოს 
მსგავსი ოპერაციების, მოვლენებისა და გარემოებებისთვის. 

ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში  
4.7 საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, თუ 

ცვლილება: 
(ა) მოითხოვება წინამდებარე სტანდარტის ცვლილებებით; ან 
(ბ) გამოიწვევს ფინანსურ ანგარიშგებაში უფრო საიმედო და შესაფერისი ინფორმაციის 

ასახვას ამა თუ იმ ეკონომიკური მოვლენის გავლენის შესახებ საწარმოს ფინანსურ 
მდგომარეობასა და მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებზე.

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 12 12 
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4.8 საწარმომ წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნების ცვლილებით გამოწვეული 
სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება უნდა ასახოს ამ ცვლილების გარდამავალი დებულებების 
შესაბამისად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ხოლო სხვა მიზეზით გამოწვეული ცვლილება 
სააღრიცხვო პოლიტიკაში უნდა აისახოს რეტროსპექტულად.  

4.9 გამარტივების მიზნით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის სააღრიცხვო 
პოლიტიკის რეტროსპექტულად გამოყენება ნიშნავს მხოლოდ მიმდინარე პერიოდის 
აქტივების, ვალდებულებებისა და საკუთარი კაპიტალის საწყისი საბალანსო ღირებულებების 
გადაანგარიშებას. შესაბამისად, საწარმოს არ მოეთხოვება შესადარისი ინფორმაციის 
გადაანგარიშება. გასული პერიოდის მონაცემების ამგვარი კორექტირება ჯამურად უნდა 
აისახოს შემოსავლების,  ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების შესაბამის 
მუხლში. 

ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში  ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში  
4.10 სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება არის აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულების, ან აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის, ან ცვეთის/ამორტიზაციის 
მეთოდის ცვლილება, რომელიც გამომდინარეობს აქტივებისა და ვალდებულებების 
არსებული მდგომარეობის, ან აქტივებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებული 
მომავალი ეკონომიკური სარგებლისა და ვალდებულებების შეფასებიდან. 

4.11 საწარმომ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების გავლენა უნდა ასახოს შემოსავლების, 
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში:  

(ა) მხოლოდ იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლი ლება, თუ ეს 
ცვლილება გავლენას ახდენს მხოლოდ მოცემულ საანგარიშგებო პერიოდზე; ან 

(ბ) იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება და მომდევნო 
საანგარიშგებო პერიოდებშიც, თუ ეს ცვლილება მომავალ პერიოდებზეც ახდენს გავლენას. 

4.12 ამასთან, თუ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება იწვევს აქტივის, ვალდებულების ან 
საკუთარი კაპიტალის რომელიმე მუხლის საბალანსო ღირებულების ცვლილებას, საწარმომ 
ეს ცვლილება უნდა ასახოს შესაბამის მუხლებში იმავე საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც 
განხორციელდა ცვლილება. 

წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შეცდომების გასწორება  წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შეცდომების გასწორება  
4.13 წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შეცდომები არის საწარმოს წინა საანგარიშგებო 

პერიოდ(ებ)ის ფინანსურ ანგარიშგებაში დაშვებული უზუსტობა ან ინფორმაციის 
გამოტოვება, რაც გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ საწარმომ არ გამოიყენა, ან არასწორად გამოიყენა 
სანდო ინფორმაცია, რომელიც: 

(ა) ხელმისაწვდომი იყო იმ მომენტისათვის, როდესაც შესაბამისი პერიოდების 
ფინანსური ანგარიშგება სამსახურში წარადგინა; 

(ბ) გონივრულად მოსალოდნელი იყო, რომ მოძიებული და გათვალი სწინებული 
იქნებოდა ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის დროს.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
(SARAS) (SARAS) 1313

4.14 ამგვარ შეცდომებს განეკუთვნება მათემატიკური შეცდომების, სააღრიცხვო 
პოლიტიკის გამოყენებაში დაშვებული შეცდომების, ფაქტების უყურადღებოდ დატოვების, 
ან არასწორი ინტერპრეტაციისა და თაღლითობის შედეგები. 

4.15 შესაძლებლობის ფარგლებში, საწარმომ რეტროსპექტულად უნდა შეასწოროს წინა 
საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის არსებითი შეცდომა მისი გამოვლენის შემდეგ სამსახურისთვის 
წარდგენილ პირველივე ფინანსურ ანგარიშგებაში, 4.9  პუნქტის შესაბამისად.  

  
მე-5 განყოფილება – ფინანსური ინსტრუმენტები  მე-5 განყოფილება – ფინანსური ინსტრუმენტები  
მოქმედების სფერო  მოქმედების სფერო  
5.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის სააღ რიცხვო 

მიდგომას, რომლის მონაწილე მხარეც არის საწარმო, გარდა: 
(ა) ფინანსური ინსტრუმენტებისა, რომლებიც აკმაყოფილებს საწარმოს საკუთარი 

კაპიტალის განმარტებას (იხ. მე-12 განყოფილება - „საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებული 
ოპერაციები მესაკუთრეებთან“); 

(ბ) იჯა რი სა, რო მელ ზეც ვრცელ დე ბა მე-10 გან ყო ფი ლე ბა („იჯარა“). თუმ ცა, 5.18–5.19 
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პუნ ქ ტე ბის აღი ა რე ბის შეწყ ვე ტას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი ასე ვე ეხე ბა მე ი ჯა რის მი-
ერ აღი ა რე ბუ ლი სა ი ჯა რო მოთხოვ ნე ბი სა და მო ი ჯა რის მი ერ აღი ა რე ბუ ლი სა ი ჯა რო ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის აღი ა რე ბის შეწყ ვე ტა საც, ხო ლო 5.14–5.15 პუნ ქ ტე ბის მოთხოვ ნე ბი გა უ ფა სუ რე ბის 
შე სა ხებ - მე ი ჯა რის მი ერ აღი ა რე ბულ სა ი ჯა რო მოთხოვ ნებ საც; 

(გ) ფი ნან სუ რი გა რან ტი ის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა, რომ ლებ ზეც ვრცელ დე ბა მე 11 გან ყო ფი-
ლე ბა - „ანარიცხები, პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბი“ . 

5.2 ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი არის ნე ბის მი ე რი ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო მე ლიც წარ მო შობს 
რო გორც ერ თი სა წარ მოს ფი ნან სურ აქ ტივს, ასე ვე მე ო რე სა წარ მოს ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბას 
ან წი ლობ რივ ინ ს ტ რუ მენტს. 

5.3 ფი ნან სუ რი აქ ტი ვი არის ნე ბის მი ე რი აქ ტი ვი, რო მე ლიც წარ მო ად გენს: (ა)  ფუ ლად 
სახ ს რებს; (ბ) სხვა სა წარ მოს წი ლობ რივ ინ ს ტ რუ მენტს; ან (გ) სხვა სა წარ მოს გან ფუ ლა დი სახ-
ს რე ბის ან სხვა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მი ღე ბის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო უფ ლე ბას. 

5.4 ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა არის ნე ბის მი ე რი ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს 
სხვა მხა რის თ ვის ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ან სხვა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის მი წო დე ბის სა ხელ შეკ რუ-
ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბას. 

აღიარება  აღიარება  
5.5 საწარმო მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიარებს ფინანსურ აქტივს ან ფინანსურ 

ვალდებულებას, თუ იგი ხდება მოცემული ფინანსური ინსტრუმენტის ხელშეკრულების 
მხარე.

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 14 მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 14 

შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას  შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას  
5.6 საწარმომ ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება თავდაპირველად 

აღიარებისას უნდა შეაფასოს თვითღირებულებით, ხოლო თვითღირებულება ფასდება 
გარიგების ფასით, რომელიც არ მოიცავს გარიგების დანახარჯებს.  

5.7 სტანდარტის მიხედვით საწარმოთა გარიგების დანახარჯები მიჩნეულია 
არაარსებითად და აღიარდება ხარჯის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი 
მოგების ანგარიშგებაში. 

5.8 თუმცა, როდესაც საწარმო სახელმწიფოსგან იღებს უპროცენტო, ან დაბალი 
საპროცენტო განაკვეთით სესხს, მან გარიგების ფასის დასადგენად უნდა გამოიყენოს 14.4 
პუნქტი. 

5.9 ასევე, როდესაც საწარმო შემდგომი გადახდის პირობით ყიდულობს მარაგებს (იხ. მე-6 
განყოფილება - „მარაგები“), გრძელვადიან აქტივებს (იხ. მე-7  განყოფილება – „გრძელვადიანი 
აქტივები“) ან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებულ ბიოლოგიურ აქტივებს 
(იხ. მე-8 განყოფილება – „ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“), ან 
ყიდის საქონელს ან ეწევა მომსახურებას და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვ ნებლივ 
გადახდის ფასზე (იხ. პუნქტი 13.8), მაშინ გარიგების ფასი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასია, 
რომელიც ხელმისაწვდომია გარიგების თარიღისთვის.  

5.10 სხვაობა შემდგომი გადახდის ფასსა და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს შორის 
(5.9 პუნქტის შესაბამისად) ასახავს ფინანსურ ოპერაციას, რომელიც აღირიცხება წრფივი 
მეთოდით, როგორც საპროცენტო შემოსავალი (როდესაც საწარმო გამყიდველია, იხ. პუნქტი 
5.13(ა)), ან საპროცენტო ხარჯი (როდესაც საწარმო მყიდველია), გადავადებული გადახდის 
პერიოდის განმავლობაში (იხ. პუნქტი 5.17). 

5.11 გარიგების დანახარჯები ხარჯის სახით აღიარდება გაწევისთანავე შემოსავლების, 
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში . 

ფინანსური აქტივების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  ფინანსური აქტივების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  
5.12 თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმომ ფინანსური აქტივები 

უნდა შეაფასოს შემდეგნაირად: 
(ა) ინვესტიციები სხვა საწარმოების წილობრივ ინსტრუმენტებში –  თვითღირებულებით, 

რომელსაც აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზარალი; 
(ბ) ყველა დანარჩენიფინანსური აქტივი თავდაპირველი აღიარების მომენტში 

განსაზღვრული თვითღირებულებით, რომელსაც: 
(i) ემატება აქტივის თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე 

აღიარებული საპროცენტო შემოსავალი; 
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(ii) აკლდება აქტივის თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო თარიღამდე 
მიღებული ძირისა და პროცენტის თანხები; 

(iii) აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხა.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 

(SARAS) (SARAS) 1515

5.13 საპროცენტო შემოსავალი არის სხვაობა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მისაღებ 
მთლიან თანხასა და ფინანსური აქტივის თავდაპირველად აღია რებულ თვითღირებულებას 
შორის. საწარმომ საპროცენტო შემოსავალი ხელ შეკრულების ვადაზე უნდა გაანაწილოს 
შემდეგნაირად: 

(ა) წრფივი მეთოდით ხელშეკრულების ვადის მიხედვით – ისეთი ოპერაციისთვის, 
რომელიც განხორციელდა შემდგომი გადახდის პირობით და შემდგომი გადახდის ფასი 
მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე (როგორც ეს აღწერილია 5.9 პუნქტში); 

(ბ) ყველა სხვა შემთხვევაში – ფინანსური აქტივის საბალანსო ღირებუ ლებასთან 
მიმართებით მუდმივი (უცვლელი) საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. ამ მიზნისთვის 
შესაფერისი განაკვეთი, როგორც წესი, იქნება სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთი. 

5.14 საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღის მდგომარეობით 
უნდა შეაფასოს, არსებობს თუ არა რომელიმე ფინანსური აქტივის გაუფასურების 
მტკიცებულება. თუ გაუფასურების ნიშნები არსებობს, საწარმომ საანგარიშგებო თარიღის 
მდგომარეობით საიმედოდ უნდა შეაფასოს და განსაზღვროს აქტივის ანაზღაურებადი 
ღირებულება. თუ ეს ღირებულება ნაკლებია ფინასნური აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე, 
საწარმომ,  საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით, აღნიშნული სხვაობით უნდა შეამციროს 
აქტივის საბალანსო ღირებულება და ამგვარი გაუფასურების ზარალი, მაშინვე აღიაროს 
ხარჯის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და  გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში. 

5.15 საწარმომ უნდა განახორციელოს ადრე აღიარებული გაუფასურების ზარალის 
შემცირება (აღდგენა) იმ შემთხვევაში, თუ ადრე გაუფასურებული ფინანსური აქტივის 
საიმედოდ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება გაიზრდება ისეთი მოვლენის 
შედეგად, რომელიც მოხდა გაუფასურების ზარალის აღიარების შემდეგ. აღდგენილი თანხა 
მაშინვე უნდა აღიარდეს შემოსავლის სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი 
მოგების ანგარიშგებაში. 

ფინანსური ვალდებულებების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  ფინანსური ვალდებულებების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  
5.16 საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღის მდგომარეობით 

ფინანსური ვალდებულებები უნდა შეაფასოს თავდაპირველი აღიარების მომენტში 
განსაზღვრული თვითღირებულებით, რომელსაც: 

(ა) ემატება ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო 
თარიღამდე აღიარებული საპროცენტო ხარჯი; 

(ბ) აკლდება ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო 
თარიღამდე გადახდილი ძირისა და პროცენტის თანხები. 

5.17 საპროცენტო ხარჯი არის სხვაობა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ გადასახდელ 
მთლიან თანხასა და ფინანსური ვალდებულების თავდაპირველად აღიარებულ 
თვითღირებულებას შორის. საწარმომ საპროცე ნტო ხარჯი ხელშეკრულების ვადაზე უნდა 
გაანაწილოს შემდეგნაირად: 

(ა) წრფივი მეთოდით ხელშეკრულების ვადის მიხედვით - ისეთი ოპერაციის თვის, 
რომელიც განხორციელდა შემდგომი გადახდის პირობით და შემდგომი გადახდის ფასი 
მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე (როგორც ეს აღწერილია 5.9 პუნქტში);

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 16 
(ბ) ყველა სხვა შემთხვევაში – ფინანსური ვალდებულების საბალანსო ღირებუ ლებასთან 

მიმართებით მუდმივი (უცვლელი) საპროცენტო განაკვეთის გამოყენებით. ამ მიზნისთვის 
შესაფერისი განაკვეთი, როგორც წესი, იქნება სახელშეკრულებო საპროცენტო განაკვეთი. 

ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა  ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა  
5.18 საწარმომ ფინანსური აქტივის (ან ფინანსური აქტივის ნაწილის) აღიარება უნდა 

შეწყვიტოს მაშინ, როდესაც: 
(ა) ფინანსური აქტივიდან ფულადი სახსრების მიღების სახელშეკრულებო უფლებებს 

ვადა გაუვა, ან ფულადი სახსრები უკვე მთლიანად მიღებული აქვს;  ან 
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(ბ) დააკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ, 
ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნებს. 

5.19 ფინანსური აქტივის (ან ფინანსური აქტივის ნაწილის) აღიარების შეწყვეტიდან 
წარმოქმნილი ნებისმიერი შემოსულობა ან ზარალი მაშინვე უნდა აღიარდეს, შემოსავლის ან 
ხარჯის, სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში. 

  
მე-6 განყოფილება – მარაგები  მე-6 განყოფილება – მარაგები  
მოქმედების სფერო  მოქმედების სფერო  
6.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება მარაგების აღრიცხვას, გარდა: 
(ა) დაუმთავრებელი მშენებლობისა, რომელიც წარმოიშობა სამშენებლო ხელშეკრულების 

შესრულებისას, მათ შორის, სამშენებლო ხელშეკრულებებთან უშუალოდ დაკავშირებული 
მომსახურების ხელშეკრულებებისა (იხ. მე-13 განყოფილება – „ამონაგები მომხმარე ბლებთან 
გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“);  

(ბ) ბიოლოგიური აქტივებისა, რომლებიც დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობასა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციასთან ნაყოფის მიღების მომენტამდე 
(ნაყოფის მიღება არის ბიოლოგიური აქტივიდან პროდუქციის მოცილება, ან ბიოლოგიური 
აქტივის სიცოცხლის პროცესის შეწყვეტა.) (იხ. მე 8 განყოფილება - „ბიოლოგიური აქტივები 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“).  

6.2 მარაგი ისეთი აქტივია, რომელიც: 
(ა) გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის პროცესში; 
(ბ) მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული მარაგების წარმოების პროცესში; ან 
(გ) წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია 

წარმოების პროცესში, ან მომსახურების გაწევისას მოხმარებისათვის.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 

(SARAS) (SARAS) 1717

შეფასება  შეფასება  
6.3 საწარმომ მარაგი უნდა შეაფასოს თვითღირებულებასა და შეფასებულ გასაყიდ ფასს 

შორის უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და 
გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. 

6.4 მარაგის თვითღირებულება მოიცავს ყველანაირ დანახარჯს, რომელიც უშუალოდ 
დაკავშირებულია მარაგის არსებულ ადგილამდე ტრანსპორ ტირებასა და მათ ახლანდელ 
მდგომარეობაში მოყვანასთან, მათ შორის: 

(ა) შეძენის დანახარჯებს; 
(ბ) გადამუშავების დანახარჯებსა; 
(გ) სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდაა დაკავშირებული მარაგის არსებულ 

ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მათ ახლანდელ მდგომა რეობაში მოყვანასთან.  
6.5 მარაგის შეძენის დანახარჯები მოიცავს მისი შეძენის (ნასყიდობის) ფასს, იმპორტის 

გადასახადსა და სხვა გადასახადებს (არაპირდაპირი გადასახადების გარდა, რომლებიც 
შემდგომში დაბრუნებას (ჩათვლას) ექვემდებარება), ტრანსპორტირების, დატვირთვა-
გადმოტვირთვის დანახარჯებსა და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის 
დაკავშირებული მზა პროდუქციის, ნედლეულის, მასალებისა და მომსახურების შეძენასთან. 
შეძენის დანახარჯების დათვლისას გაანგარიშებული თანხა შემცირდება სავაჭრო დათმობის, 
სხვადასხვა სახის ფასდათმობისა და სხვა ანალოგიური მუხლების ღირებულებით. თუ 
გადახდა გადავადებულია (შემდგომი გადახდის პირობით) და შემდგომი გადახდის ფასი 
მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე, მაშინ მარაგების თვითღირებულებაში ასახული 
შეძენის ფასი იქნება გარიგების თარიღისთვის ხელმისაწვდომი დაუყოვნებლივ გადახდის 
ფასი. სხვაობა შემდგომი გადახდის ფასსა და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს შორის უნდა 
აღირიცხოს მე-5 განყოფილების - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბა მისად. 

6.6 საწარმომ არაფულადი აქტივის ან აქტივების, ან ფულადი და არაფულადი აქტივების 
ერთობლივად გაცვლის შედეგად შეძენილი მარაგის თვითღირებულება უნდა შეაფასოს 
აღიარების თარიღის მდგომარეობით განსაზღვრული, მათი საბაზრო ღირებულების 
საიმედოდ შეფასებით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც (ა) გაცვლის ოპერაციას არ გააჩნია 
კომერციული შინაარსი, ან (ბ) არც მიღებული და არც გადაცემული აქტივის საბაზრო 
ღირებულება არ არის საიმედოდ შეფასებადი. ასეთ შემთხვევაში, აქტივის თვითღირებულება 
განისაზღვრება გადაცემული აქტივის საბალანსო ღირებულებით. 
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6.7 მარაგის გადამუშავების დანახარჯები მოიცავს ისეთ დანახარჯებს, რომლებიც 
უშუალოდაა დაკავშირებული პროდუქციის ერთეულების წარმოებასთან  (მაგალითად, 
საწარმოო პროცესში უშუალოდ ჩართულ პერსონალის ხარჯებს). გარდა ამისა, მოიცავს 
საწარმოო ზედნადებ ხარჯებსაც, რომლებიც გაწეულია ნედლეულისა და მასალების მზა 
პროდუქციად გარდაქმნის/გადამუშავების პროცესში (მაგალითად, საწარმოო დანიშნულების 
შენობა-ნაგებობებისა და მოწყობილობების ცვეთა და საექსპლუატაციო დანახარჯები).

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 18 18 

6.8 ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის  თვით-
ღი რე ბუ ლე ბა. მე-8 გან ყო ფი ლე ბის – „ბიოლოგიური აქ ტი ვე ბი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა-
ნო ბა ში“ – შე სა ბა მი სად, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის მა რა გე ბი, რომ ლე ბიც სა წარ მომ 
მი ი ღო ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბი დან, თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას უნ და შე ფას დეს გა ყიდ ვის-
თ ვის აუცი ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯე ბით შემ ცი რე ბუ ლი შე ფა სე ბუ ლი გა სა ყი დი ფა სით, რო მე ლიც 
გან საზღ ვ რუ ლია ნა ყო ფის მი ღე ბის მო მენ ტის თ ვის. წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბის გა მო ყე ნე ბის 
მიზ ნე ბი სათ ვის, ეს თან ხა მი იჩ ნე ვა მა რა გის თვით ღი რე ბუ ლე ბად ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი თა რი ღი-
სათ ვის.  

6.9 თვით ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მუ ლე ბი – სა წარ მომ ინ დი ვი დუ ა ლუ რად იდენ ტი ფი ცი რე-
ბა დი მა რა გე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა, ასე ვე კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტე ბის თ ვის წარ მო ე ბუ ლი და 
გან კუთ ვ ნი ლი სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ცალ - ცალ კე უნ და გან საზღ-
ვ როს მათ ზე გა წე უ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ით. ყვე ლა სხვა მა-
რა გის თვით ღი რე ბუ ლე ბა უნ და შე ფას დეს ე.წ. FIFO მე თო დით (რომლის მი ხედ ვი თაც სა ან-
გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში, პირ ველ რიგ ში რე ა ლი ზე ბუ ლად მი იჩ ნე ვა ის სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც 
სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის და საწყი სის თ ვის მი ე კუთ ვ ნე ბა მა რაგს, ხო ლო შემ დეგ ის სა ქო ნე-
ლი, რო მე ლიც წარ მო ე ბუ ლია (შეძენილია) სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, მი სი 
წარ მო ე ბის (შეძენის) დრო ის მი ხედ ვით), ან სა შუ ა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მუ ლის 
გა მო ყე ნე ბით.  

6.10 გა უ ფა სუ რე ბა – სა წარ მომ თი თო ე უ ლი სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის ბო ლოს უნ და შე ა-
ფა სოს, გა უ ფა სუ რე ბუ ლია თუ არა მა რა გე ბი, ანუ მა თი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა არის თუ არა 
სრუ ლად ანაზღა უ რე ბა დი (მაგალითად, მა რა გის და ზი ა ნე ბის, მოძ ვე ლე ბის ან გა სა ყი დი ფა-
სის შემ ცი რე ბის გა მო). რო დე საც მა რა გი გა უ ფა სუ რე ბუ ლი ა, სა წარ მომ მა რა გი უნ და შე ა ფა სოს 
გა სა ყი დი ფა სით,  რო მე ლიც უნ და შემ ცირ დეს მი სი დას რუ ლე ბი სა და გა ყიდ ვის თ ვის სა ჭი რო 
და ნა ხარ ჯე ბით, ხო ლო გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი, ხარ ჯის სა ხით, მა შინ ვე აღი ა როს შე მო სავ ლე-
ბის, ხარ ჯე ბი სა და გა უ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის  ან გა რიშ გე ბა ში. 

6.11 სა წარ მოს ეკ რ ძა ლე ბა ად რე აღი ა რე ბუ ლი გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლის აღ დ გე ნა. ხარ ჯად 
აღი ა რე ბა  

6.12 როდესაც მარაგი გაიყიდება, საწარმომ მისი საბალანსო ღირებულება უნდა აღიაროს 
იმ პერიოდის ხარჯად, როდესაც აღიარებს შესაბამის ამონაგებს. 

  
მე-7 განყოფილება – გრძელვადიანი აქტივები  მე-7 განყოფილება – გრძელვადიანი აქტივები  
მოქმედების სფერო  მოქმედების სფერო  
7.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ძირითადი საშუალებებისა (მათ შორის,  

საინვესტიციო ქონების) და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვას. აქ არ არის აღწერილი 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვის 
წესები (იხ. მე-8 განყოფილება - „ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში“). 

7.2 ძირითადი საშუალებები – მატერიალური აქტივები, რომლებიც: (ა) იმყოფება საწარმოს 
განკარგულებაში და გამოიყენება საქონლის საწარმოებლად, საქონლის ან მომსახურების 
მისაწოდებლად; იჯარით გასა ცემად ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის; 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
(SARAS) (SARAS) 1919

(ბ) მოსალოდნელია მათი ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი პერიოდის განმავლობაში 
გამოყენება. 

7.3 არამატერიალური აქტივი – იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი, ფიზიკური 
ფორმის გარეშე. ასეთი აქტივი იდენტიფიცირებადად მიიჩნევა მაშინ, როდესაც: 

(ა) განცალკევებადია, ანუ შესაძლებელია მისი განცალკევება ან გამოყოფა საწარმოსგან 
და გაყიდვა, გადაცემა, ლიცენზიით ან იჯარით გაცემა ან გაცვლა ინდივიდუალურად, ან 
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დაკავშირებულ ხელშეკრულებასთან, აქტივთან ან ვალდებულებასთან ერთად; ან 
(ბ) წარმოიშობა სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან, მიუხედავად 

იმისა, შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების გადაცემა ან განცალკევება საწარმოსგან, ან სხვა 
უფლებებისა და ვალდებულებებისაგან. 

აღიარება  აღიარება  
7.4 საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი უნდა აღიაროს მაშინ, როდესაც: (ა) შესაძლებელია 

მისი თვითღირებულების საიმედოდ შეფასება; 
(ბ) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მომავალში ამ აქტივის გამოყენებით მიიღებს 

ეკონომიკურ სარგებელს. 
საწარმოში შექმნილი არამატერიალური ქონება არ უნდა აღიარდეს საწარმოს აქტივად. 

ყველა მსგავსი დანახარჯი მაშინვე ხარჯის სახით უნდა აღიარდეს შემოსავლების, ხარჯებისა 
და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში. 

7.5 მიწა და შენობა-ნაგებობები დამოუკიდებელი აქტივებია, ამიტომ საწარმომ ისინი 
ცალ-ცალკე უნდა აღრიცხოს მაშინაც კი, თუ ისინი ერთად არის შეძენილი. 

შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას  შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას  
7.6 საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი თავდაპირველად აღიარებისას უნდა შეაფასოს 

თვითღირებულებით. 
7.7 გრძელვადიანი აქტივების თვითღირებულება მოიცავს შეძენის დანახარჯებსა და 

ყველა ისეთ დანახარჯს, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის იმ ადგილზე და ისეთ 
მდგომარეობაში მოყვანასთან, რომ შესაძლებელი იყოს მისი გამოყენება ხელმძღვანელობის 
მიერ დასახული მიზნების შესაბამისად, გარდა ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული 
დანახარჯებისა. 

7.8 შეძენის დანახარჯები მოიცავს მისი შეძენის (ნასყიდობის) ფასს, იმპორტის 
გადასახადსა და სხვა გადასახადებს (არაპირდაპირი გადასახადების გარდა, რომლებიც 
შემდგომში დაბრუნებას (ჩათვლას) ექვემდებარება), ტრანსპორტირების, დატვირთვა-
გადმოტვირთვის დანახარჯებსა და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის 
დაკავშირებული მის შეძენასთან. შეძენის დანახარჯების დათვლისას გაანგარიშებული თანხა 
შემცირდება სავაჭრო დათმობის, სხვადასხვა სახის ფასდათმობისა და სხვა ანალოგიური 
მუხლების ღირებულებით. თუ გადახდა გადავადებულია (შემდგომი გადახდის პირობით) 
და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ

გადახდის ფასზე, მაშინ შეძენის დანახარჯებში ასახული შეძენის ფასი არის გარიგების 
თარიღისთვის ხელმისაწვდომი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი. სხვაობა შემდგომი გადახდის 
ფასსა და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს შორის უნდა აღირიცხოს მე-5 განყოფილების - 
„ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბამისად. 

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 20 20 

7.9 საწარმომ არაფულადი აქტივ(ებ)ის, ან ფულადი და არაფულადი აქტივების 
ერთობლივად გაცვლის შედეგად შეძენილი გრძელვადიანი აქტივის თვითღირებულება 
უნდა შეაფასოს აღიარების თარიღის მდგომარეობით, საბაზრო ღირებულების ოდენობის 
საიმედოდ შეფასებით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც (ა) გაცვლის ოპერაციას არ გააჩნია 
კომერციული შინაარსი, ან (ბ) არც მიღებული და არც გადაცემული აქტივის საბაზრო 
ღირებულება არ არის საიმედოდ შეფასებადი. ასეთ შემთხვევაში, აქტივის თვითღირებულება 
განისაზღვრება გადაცემული აქტივის საბალანსო ღირებულებით. 

7.10 საწარმომ სახელმწიფო გრანტით შეძენილი გრძელვადიანი აქტივის 
თვითღირებულება უნდა შეაფასოს ამ აქტივის აღიარების თარიღის მდგომა რეობით, 
საბაზრო ღირებულების ოდენობის საიმედოდ შეფასებული თანხით (იხ. აგრეთვე მე-14 
განყოფილება - „სახელმწიფო გრანტები“). 

შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ  
7.11 საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი თავდაპირველი აღიარების შემდეგ უნდა შეაფასოს 

თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია და დაგროვილი 
გაუფასურების ზარალი, რაც განისაზღვრება მე-9 განყოფილების - „არაფინანსური აქტივების 
გაუფასურება“  - შესაბამისად. 

7.12 ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა ასახავდეს საწარმოს მიერ მოცემული აქტივის მომ 
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სახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს, დანიშნულებისამებრ მისი გამოყენებისას. 
ცვეთის/ამორტიზაციის გაანგარიშება საჭიროებს მსჯელობასა და სააღრიცხვო შეფასებების 
გამოთვლას, მათ შორის: 

(ა) ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვის იმ მეთოდის განსაზღვრას, რომელიც 
ყველაზე უკეთესად ასახავს აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმა რების ხასიათს, 
დანიშნულებისამებრ მისი გამოყენებისას. (საწარმომ არამატერიალური აქტივებისთვის უნდა 
გამოიყენოს მხოლოდ ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვის წრფივი მეთოდი, იმ შემთხვევის 
გარდა, როდესაც აშკარაა, რომ სხვა მეთოდი უფრო შესაფერისია); 

(ბ) აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასებას, ანუ იმ პერიოდის 
შეფასებას, რომლის განმავლობაში მოსალოდნელია, რომ აქტივი ხელმისაწვდომი იქნება 
გამოსაყენებლად საწარმოს მიერ, ან მოსალოდნელია, რომ აქტივიდან საწარმო მიიღებს 
წარმოებული პროდუქციის ან მსგავსი ერთეულების გარკვეულ რაოდენობას; 

(გ) აქტივის ნარჩენი ღირებულების შეფასებას (თუმცა, საწარმომ ნარჩენი ღირებულება 
ნულის ტოლად უნდა მიიჩნიოს, თუ არ არსებობს ადვილად განსაზღვრადი ობიექტური 
მტკიცებულება იმ ფასისა, რა ფასადაც შესაძლებელი იქნებოდა აქტივის გაყიდვა, თუ მას 
უკვე ის ასაკი და მდგომარეობა ექნებოდა, რომელიც მოსალოდნელია მისი სასარგებლო 
მომსახურების ვადის ბოლოს).

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
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7.13 აქტივზე ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვა იწყება მაშინ, როდესაც აქტივი 
იმყოფება იმ ადგილას და მოყვანილია ისეთ მდგომარეობაში, რაც აუცილებელია აქტივის 
ექსპლუატაციისთვის ხელმძღვანელობის მიერ დასახული მიზნების შესაბამისად. აქტივზე 
ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვა უნდა შეწყდეს, როდესაც აქტივის აღიარება შეწყდება ან 
სრულად გაცვდება. 

7.14 მიწას ცვეთა არ ერიცხება, გარდა იმ იშვიათი გარემოებებისა, როდესაც მისი 
მომსახურების პოტენციალი მცირდება შესაბამისი დანიშნულებით გამოყენებისას. საწარმომ 
ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა დაარიცხოს ყველა სხვა გრძელვადიან აქტივს. 

აღიარების შეწყვეტა  აღიარების შეწყვეტა  
7.15 საწარმომ გრძელვადიანი აქტივის აღიარება უნდა შეწყვიტოს მისი გასვლისას, 

ან როდესაც მოსალოდნელი აღარ არის მისი გამოყენებიდან ან გასვლიდან მომავალი 
ეკონომიკური სარგებლის მიღება. 

7.16 გრძელვადიანი აქტივის აღიარების შეწყვეტიდან წარმოქმნილი ნებისმიერი 
შემოსულობა ან ზარალი მაშინვე უნდა აღიარდეს შემოსავლის ან ხარჯის სახით შემოსავლების, 
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში. 

მე-8 განყოფილება – ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში  მე-8 განყოფილება – ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში  
მოქმედების სფერო მოქმედების სფერო  
8.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება საწარმოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში 

გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვას. ნაყოფის მიღების მომენტის შემდეგ 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის აღრიცხვა განსაზღვრულია მე-6 განყოფილებაში - 
„მარაგები“. 

8.2 ბიოლოგიური აქტივი არის ცხოველი ან მცენარე. 
8.3 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არის საწარმოს საქმიანობა, რომელიც მოიცავს 

ბიოლოგიური აქტივების ტრანსფორმაციას გაყიდვის მიზნით, ან სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის ან დამატებითი ბიოლოგიური აქტივების მიღების მიზნით. 

8.4 სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებიდან 
მიღებული პროდუქცია. 

აღიარება  აღიარება  
8.5 საწარმომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივი 

უნდა აღიაროს მაშინ, როდესაც: 
(ა) საწარმო აკონტროლებს მოცემულ ბიოლოგიურ აქტივს; 
(ბ) შესაძლებელია ბიოლოგიური აქტივის ღირებულების საიმედოდ შეფასება; 
(გ) მოსალოდნელია ბიოლოგიურ აქტივთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური 

სარგებლის საწარმოში შემოსვლა.
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 22 22 
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8.6 ნაყოფის მიღების მომენტში საწარმომ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მაშინვე 
უნდა აღიაროს იმ ბიოლოგიური აქტივისგან განცალკევებით, რომლისგანაც იგი წარმოიქმნა 
(იხ. მე-6 განყოფილება - „მარაგები“). 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის შეფასება  სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის შეფასება  
8.7 საწარმომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივი 

უნდა შეაფასოს თვითღირებულების მოდელის მეშვეობით, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც 
საწარმო დაადგენს, რომ თვითღირებულების მოდელის გამოყენების დანახარჯი აღემატება 
გასაყიდი ფასის მოდელის გამოყენების დანახარჯს. ასეთ ვითარებაში, მან გასაყიდი ფასის 
მოდელი უნდა გამოიყენოს. აღნიშნული დანახარჯის გაანგარიშება ხდება ცალ-ცალკე 
თითოეული ჯგუფის ბიოლოგიური აქტივებისთვის. 

თვითღირებულების მოდელი  თვითღირებულების მოდელი  
8.8 საწარმომ ბიოლოგიური აქტივი თავდაპირველი აღიარებისას თვითღირე 

ბულებით უნდა შეაფასოს, ხოლო ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისთვის – 
თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი ცვეთა/ამორტიზაცია და დაგროვილი 
გაუფასურების ზარალი, მე-9  განყოფილების - „არაფინანსური აქტივების გაუფასურება“ - 
შესაბამისად. ცვეთა/ამორტიზაცია  

8.9 დარიცხული ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა ასახავდეს საწარმოს მიერ ბიოლოგიური 
აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს. ცვეთის/ამორტიზაციის 
გაანგარიშება საჭიროებს მსჯელობასა და სააღრიცხვო შეფასებებს, მათ შორის: 

(ა) ცვეთის იმ მეთოდის განსაზღვრას, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს ბიოლოგიური 
აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს; 

(ბ) ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების ვადის შეფასებას, რაც, საზოგადოდ, 
განისაზღვრება პროდუქციის რაოდენობით, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის 
ბიოლოგიური აქტივიდან; 

(გ) აქტივის ნარჩენი ღირებულების შეფასებას (თუმცა, საწარმომ ნარჩენი ღირებულება 
ნულის ტოლად უნდა მიიჩნიოს, თუ არ არსებობს ადვილად განსაზღვრადი ობიექტური 
მტკიცებულება იმ ფასისა, რა ფასადაც შესაძლებელი იქნებოდა ბიოლოგიური აქტივის 
გაყიდვა, თუ მას უკვე ის ასაკი და მდგომარეობა ექნებოდა, რომელიც მოსალოდნელია მისი 
სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს). 

8.10 ბიოლოგიურ აქტივს ცვეთა უნდა დაერიცხოს იმ მომენტიდან, როდესაც მისგან 
პირველი ნაყოფი მიიღება. ბიოლოგიურ აქტივზე ცვეთის დარიცხვა უნდა შეწყდეს მისი 
აღიარების შეწყვეტისას ან, როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მისგან ნაყოფის მიღება. 

გასაყიდი ფასის მოდელი  გასაყიდი ფასის მოდელი  
8.11 საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას და ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო 

პერიოდისთვის, ბიოლოგიური აქტივი უნდა შეაფსოს გაყიდვისთვის აუცილებელი 
დანახარჯებით შემცირებული, საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით შეფასებული 
გასაყიდი ფასით და სხვაობა გაატაროს შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილებელი მოგების 
ანგარიშგებაში,  როგორც „ცვლილებები ბიოლოგიური აქტივის საიმედოდ შეფასებულ 
ღირებულებაში“. 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
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8.12 თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, აქტივის ბიოლოგიურ გარდაქმნასთან 
დაკავშირებული ყველა გაწეული დანახარჯი უნდა იქნეს აღიარებული როგორც ხარჯი 
შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში. 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასება  სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასება  
8.13 საწარმომ ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 

უნდა შეაფასოს ნაყოფის მიღების მომენტში, შეფასებული გასაყიდი ფასით, რომელსაც 
გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები. 
ზემოაღნიშნული შეფასებით მიღებული სიდიდე წარმოადგენს თვითღირებულებას იმ 
თარიღისთვის, როდესაც საწარმო იწყებს წინამდებარე სტანდარტის მე-6 განყოფილების - 
„მარაგები“ - გამოყენებას. ზემოაღნიშნული შეფასებით მიღებული სიდიდე უნდა აღიარდეს 
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების  ანგარიშგებაში როგორც სხვა 
შემოსავალი. 
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მე-9 განყოფილება – არაფინანსური აქტივების გაუფასურება  მოქმედების სფერო  
9.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება არაფინანსური აქტივების გაუფასურების 

აღრიცხვას, გარდა მარაგებისა (იხ. მე-6 განყოფილება - „მარაგები“). 

აქტივების გაუფასურების შეფასება  აქტივების გაუფასურების შეფასება  
9.2 საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის უნდა განსაზღვროს, არსებობს 

თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ არაფინანსური აქტივი შეიძლება გაუფასურებული იყოს. 
თუ არსებობს ამგვარი ნიშანი, საწარმომ საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით უნდა 
განსაზღვროს აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულება.  

9.3 როდესაც საწარმო ადგენს აქტივის შესაძლო გაუფასურების ნიშნებს, მან უნდა 
გაითვალისწინოს, სულ მცირე, შემდეგი ნიშნები: 

ინფორმაციის გარე წყაროები 
(ა) მოცემული საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში აქტივის საბაზრო ღირებულება 

(ან საწარმოს მიერ საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით განსაზღვრული აქტივის 
საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასება) უფრო მეტად შემცირდა, ვიდრე მოსალოდნელი 
იქნებოდა ჩვეულებრივი გამოყენების ან დროის გასვლის შედეგად; 

(ბ) მოცემულ პერიოდში მომხდარი ან ახლო მომავალში მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი 
ცვლილებები იმ ტექნოლოგიურ, საბაზრო, ეკონომიკურ ან სამართლებრივ გარემოში, სადაც 
ფუნქციონირებს საწარმო, ან იმ ბაზარზე, რომლისთვისაც განკუთვნილია აქტივი, რამაც 
უარყოფითი გავლენა მოახდინა საწარმოზე, ან ახლო მომავალში მოახდენს;

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტიმეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 24  24 

(გ) საწარმოს საკუთარი კაპიტალის საბალანსო ღირებულება მეტია ხელმძღვანელობის 
მიერ განსაზღვრულ, მთელი საწარმოს საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასებაზე 
(მაგალითად, საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასება ხელმძღვანელობას შეიძლება 
დასჭირდეს საწარმოს გასაყიდი ფასის განსაზღვრისთვის, მისი ნაწილობრივ ან მთლიანად 
გაყიდვის განზრახვის შემთხვევაში). 

ინფორმაციის შიდა წყაროები ინფორმაციის შიდა წყაროები 
(ა) არსებობს აქტივის მოძველების ან მისი ფიზიკური დაზიანების ნიშანი; 
(ბ) მოცემულ პერიოდში მოხდა ან ახლო მომავალში მოხდება მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს საწარმოზე იმ თვალსაზრისით, რომ 
გავლენას მოახდენს აქტივის მიმდინარე ან მოსალოდნელი გამოყენების ხარისხზე, ან 
მეთოდზე. ამგვარ ცვლილებებს განეკუთვნება აქტივის მოცდენა, იმ საქმიანობის შეწყვეტის 
ან ცვლილების გეგმები, რომლისთვისაც გამოიყენება აქტივი, ასევე ნავარაუდევ თარიღზე 
უფრო ადრე აქტივის ექსპლუატაციიდან ამოღების გეგმა; 

(გ) შიდა ანგარიშგებიდან ჩანს, რომ აქტივის გამოყენების ეკონომიკური მაჩვენებლები 
ან წარმადობა მოსალოდნელზე უფრო მეტად გაუარესდა, ან მომავალში გაუარესდება. ამ 
კონტექსტში აქტივის ეკონომიკური მაჩვენებლები მოიცავს საოპერაციო შედეგებსა და 
ფულად ნაკადებს. 

გაუფასურების ზარალის აღრიცხვა  გაუფასურების ზარალის აღრიცხვა  
9.4 როდესაც საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის საბალანსო ღირებულება აღემატება 

საწარმოს მიერ საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის ანაზღაურებადი ღირებულების 
საიმედო შეფასებას, მაშინ საწარმომ  აღნიშნული სხვაობით უნდა შეამციროს აქტივის 
საბალანსო ღირებულება და ამგვარი გაუფასურების ზარალი ხარჯის სახით მაშინვე უნდა 
აღიაროს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.  

გაუფასურების ზარალის შემცირება  გაუფასურების ზარალის შემცირება  
9.5 დაუშვებელია, რომ საწარმომ მოახდინოს ადრე აღიარებული გაუფასურების 

ზარალის შემცირება. 

მე-10 განყოფილება – იჯარა  მე-10 განყოფილება – იჯარა  
მოქმედების სფერო  მოქმედების სფერო  
10.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება იჯარის ბუღალტრულ აღრიცხვას, გარდა 

სალიცენზიო ხელშეკრულებებისა, რომლებიც ეხება კინემატოგრაფიული ნაწარმოებების, 
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ვიდეოგრამების, შესრულების,  ხელნაწერების, პატენტებისა და საავტორო უფლებებით 
დაცული ნაწარმოებების გამოყენებას. (იხ. არამატერიალური აქტივები მე-7  განყოფილებაში 
- „გრძელვადიანი აქტივები“). 

10.2 იჯარა არის მხარეთა ურთიერთშეთანხმება, რომლის თანახმად მეიჯარე,  საიჯარო 
გადახდის ან გადახდების მიღების მიზნით, მოიჯარეს გადასცემს აქტივის გამოყენების 
უფლებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის განმავლობაში. 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
(SARAS)(SARAS) 25 25

იჯარის კლასიფიკაცია  იჯარის კლასიფიკაცია  
10.3 იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით, თუ 

საიჯარო შეთანხმებაში მითითებულია, რომ საიჯარო ურთიერთობის საგნის საკუთრების 
უფლება მეიჯარისგან მოიჯარეს გადაეცემა იჯარის ვადის გასვლისას; 

10.4 მარტივი იჯარა არის იჯარა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული, როგორც იჯარა 
საკუთრების გადაცემის პირობით. 

მოიჯარე – საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვა  მოიჯარე – საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვა  
10.5 თავდაპირველი აღიარება – იჯარის ვადის დასაწყისში მოიჯარემ იჯარის ფარგლებში 

თავისი უფლებები და ვალდებულებები ფინანსური მდგო მარეობის ანგარიშგებაში უნდა 
აღიაროს აქტივებისა და ვალდებულებების სახით იმ თანხით, რაც მათი დაუყოვნებლივ 
გადახდის ფასის ტოლია. დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს 
სახელშეკრულებო საიჯარო გადახდების ჯამს. 

10.6 საიჯარო ვალდებულების შემდგომი შეფასება – შესაბამისი საპროცენტო ხარჯები 
უნდა აღიარდეს წრფივი მეთოდით. კერძოდ, მოიჯარემ სახელშეკრულებო საიჯარო 
გადახდები ისე უნდა გაყოს საპროცენტო ხარჯად და დასაფარი ვალდებულების ძირი თანხის 
შემცირებად, რომ ყოველ საანგარიშგებო პერიოდში აღიარებული შესაბამისი საპროცენტო 
ხარჯი თანაბარი იყოს. 

10.7 საიჯარო აქტივის შემდგომი შეფასება – მოიჯარემ იჯარით აღებულ აქტივს ცვეთა 
უნდა დაარიცხოს წინამდებარე სტანდარტის შესაბამისი განყოფილების (როგორც წესი, 
მე-7 განყოფილება - „გრძელვადიანი აქტივები“) მიხედვით, ხოლო გაუფასურების ნიშნების 
შემთხვევაში უნდა შეაფასოს და, საჭიროების შემთხვევაში, აღრიცხოს გაუფასურების 
ზარალი მე-9 განყოფილების – „არაფინანსური აქტივების გაუფასურება“ - შესაბამისად. 

მოიჯარე – მარტივი იჯარის აღრიცხვა მოიჯარე – მარტივი იჯარის აღრიცხვა  
10.8 მოიჯარემ (იჯარის ხელშეკრულების ფარგლებში) საიჯარო გადახდები ხარჯის 

სახით უნდა აღიაროს წრფივი მეთოდით იჯარის ვადის განმავლობაში შემოსავლების, 
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების  ანგარიშგებაში. 

10.9 როდესაც მარტივი იჯარა ზარალიანი ხელშეკრულება ხდება, საწარმომ ასევე უნდა 
გამოიყენოს მე-11 განყოფილება – „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი 
აქტივები“. 

მეიჯარე – მარტივი იჯარის აღრიცხვა  მეიჯარე – მარტივი იჯარის აღრიცხვა  
10.10 მეიჯარემ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების  ანგარიშგებაში, 

იჯარის ვადის განმავლობაში, წრფივი მეთოდით უნდა აღიაროს მარტივი იჯარიდან 
მიღებული საიჯარო შემოსავალი.

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტიმეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 26  26 

მეიჯარე – საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვა  მეიჯარე – საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვა  
10.11 მეიჯარემ იჯარის ვადის დასაწყისში უნდა შეწყვიტოს იმ აქტივის აღიარება, 

რომელიც იჯარის საგანს წარმოადგენს და უნდა აღიაროს ფინანსური აქტივი (საიჯარო 
მოთხოვნა). 

10.12 აღიარებაშეწყვეტილი აქტივის საბალანსო ღირებულებასა (იხ. პუნქტი 10.11) 
და საიჯარო მოთხოვნის თავდაპირველ შეფასებას (იხ. პუნქტი 10.13) შორის სხვაობიდან 
წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი, იჯარის ვადის დასაწყისში, შემოსავლის ან ზარალის 
სახით უნდა აღიარდეს შემოსავლების,  
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ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.  
10.13 საიჯარო მოთხოვნის შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას – იჯარის ვადის 

დასაწყისში მეიჯარემ საიჯარო მოთხოვნა უნდა აღიაროს აქტივად იმ თანხით, რომელიც 
იჯარით გაცემული აქტივის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასის ტოლია. საიჯარო აქტივის 
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო საიჯარო 
გადასახდელების ჯამს. 

10.14 საიჯარო მოთხოვნის შემდგომი შეფასება – ფინანსური შემოსავალი უნდა 
აღიარდეს წრფივი მეთოდით. კერძოდ, მეიჯარემ სახელშეკრულებო საიჯარო გადახდები 
ისე უნდა გაყოს საპროცენტო შემოსავლად და მისაღები საიჯარო მოთხოვნის შემცირებად, 
რომ ყოველ საანგარიშგებო პერიოდში აღიარებული შესაბამისი საპროცენტო შემოსავალი 
თანაბარი იყოს. 

  
მე-11 განყოფილება – ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი  აქტივები  მე-11 განყოფილება – ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი  აქტივები  
მოქმედების სფერო  მოქმედების სფერო  
11.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა სახის ანარიცხის, პირობითი ვალდე 

ბულებისა და პირობითი აქტივის აღრიცხვას. გარდა ამისა, წინამდებარე განყოფილება 
ვრცელდება ისეთ ხელშეკრულებებზეც, რომლებიც გახდა ზარალიანი, თუ სტანდარტის 
სხვა განყოფილებები არ შეიცავს ამგვარ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ 
მოთხოვნებს. 

11.2 ანარიცხი ისეთი ვალდებულებაა, რომლის დაფარვის ვადა ან ოდენობა 
განუსაზღვრელია. 

11.3 ზარალიანი ხელშეკრულება ისეთი ხელშეკრულებაა, რომლის მიხედვით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად აუცილებლად გასაწევი 
დანახარჯი აღემატება მისაღებ მოსალოდნელ სარგებელს. 

11.4 საწარმომ პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები არ უნდა ასახოს 
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 

11.5 პირობითი ვალდებულება წარმოადგენს: 
(ა) შესაძლო ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვლენების შედეგად 

და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი განუსაზღვრელი მოვლენის 
მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით,  რომელიც არ ექვემდებარება საწარმოს სრულ 
კონტროლს; ან

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
(SARAS) (SARAS) 2727

(ბ) არსებულ ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვლენების შედეგად, 
მაგრამ არ აღიარდება ვალდებულებად ერთ-ერთი შემდეგი მიზეზის გამო: 

(i) მოსალოდნელი არ არის, რომ ვალდებულების შესასრულებლად აუცილებელი 
გახდება ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გასვლა საწარმოდან; ან 

(ii) შეუძლებელია ვალდებულების ოდენობის საკმარისად საიმედოდ შეფასება.  
11.6 პირობითი აქტივი არის შესაძლო აქტივი, რომელიც წარმოიქმნება წარსულში 

მომხდარი მოვლენის შედეგად და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი 
ისეთი განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც არ 
ექვემდებარება საწარმოს სრულ კონტროლს. 

11.7 წინამდებარე განყოფილება არ ვრცელდება ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, რომლებიც 
განეკუთვნება მე-5 განყოფილების - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ - მოქმედების სფეროს, 
იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ამგვარი ხელშეკრულებები წარმოადგენს ზარალიან 
ხელშეკრულებებს, ან საწარმოს მიერ გაცემულ ფინანსური გარანტიების ხელშეკრულებებს. 
ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულება ისეთი ხელშეკრულებაა, რომლის თანახმად 
გარანტიის გამცემი (გარანტორი) ვალდებულია წინასწარგანსაზღვრული თანხები 
გადაუხადოს გარანტიის მფლობელს (კრედიტორს) იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებით 
განსაზღვრულმა დებიტორმა არ შეასრულა/არა ჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული ვალდებუ ლებები. 

11.8 ამ განყოფილების მოთხოვნები არ ვრცელდება ისეთ ხელშეკრულებებზე, რომელთა 
მონაწილე არც ერთ მხარეს არ შეუსრულებია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებები, ან ორივე მხარეს ერთნაირად აქვს შესრულებული ვალდებულებები 
ნაწილობრივ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამგვარი ხელშეკრულება ზარალიანია. 
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ანარიცხების აღრიცხვა  ანარიცხების აღრიცხვა  
11.9 სა წარ მომ ანა რიცხი ვალ დე ბუ ლე ბის სა ხით ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის  ან გა რიშ გე-

ბა ში უნ და აღი ა როს იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ: 
(ა) სა წარ მოს სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის თ ვის გა აჩ ნია არა ფორ მა ლუ რი /  არა სა მარ თ ლებ-

რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბა და მას არ აქვს სხვა რე ა ლუ რი ალ ტერ ნა ტი ვა, გარ და ამ ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბი სა; 

(ბ) მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ამ ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა 
ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის გას ვ ლა სა წარ მო დან;  

(გ) შე საძ ლე ბე ლია ვალ დე ბუ ლე ბის სი დი დის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა. 
სა წარ მომ ანა რიცხის სი დი დე უნ და გან საზღ ვ როს იმ თან ხის სა ი მე დო შე ფა სე ბით, რომ-

ლის გა დახ დაც სა წარ მოს მო უ წევ და ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად სა ან გა რიშ გე ბო პე რი-
ო დის ბო ლოს. 

11.10 სა  წარ   მომ შე  მო  სავ   ლე  ბის, ხარ   ჯე  ბი  სა და გა  უ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი მო  გე  ბის  ან   გა  რიშ   გე  ბა -
ში ანა  რიცხი ხარ   ჯის სა  ხით უნ   და აღი  ა  როს იმ პე  რი  ოდ   ში,  რო  დე  საც იგი თავ   და  პირ   ვე  ლად 
აღი  არ   და, იმ შემ   თხ   ვე  ვის გარ   და, რო  დე  საც წი  ნამ   დე  ბა  რე სტან   დარ   ტის სხვა გან   ყო  ფი  ლე  ბით 
არ მო  ითხო  ვე  ბა მი  სი აქ   ტი  ვის თვით   ღი  რე  ბუ  ლე  ბის ნა  წი  ლის სა  ხით აღი  ა  რე  ბა. შემ   დ   გომ პე -
რი  ო  დებ   ში სა  წარ   მომ ანა  რიცხის სა  პი  რის   პი  როდ (შესამცირებლად) უნ   და ასა  ხოს მხო  ლოდ ის 
და  ნა  ხარ   ჯე  ბი (გადახდები), რის   თ   ვი  საც თავ   და  პირ   ვე  ლად აღი  არ   და ანა  რიცხი. ანა  რიცხის სა -
ბა  ლან   სო ღი  რე  ბუ  ლე  ბის ნე  ბის   მი  ე  რი სხვა შემ   ცი  რე  ბა უნ   და აღი  არ   დეს შე  მო  სავ   ლად შე  მო  სავ  -
ლე  ბის, ხარ   ჯე  ბი  სა და გა  უ  ნა  წი  ლე  ბე  ლი  მო  გე  ბის ან   გა  რიშ   გე  ბა  ში. 

მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი 2828  

ზა რა ლი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის აღ რიცხ ვა  ზა რა ლი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის აღ რიცხ ვა  
11.11 რო დე საც სა წარ მოს გა აჩ ნია ზა რა ლი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბა, მან ამ ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ფარ გ ლებ ში არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის  ან გა რიშ გე ბა ში უნ და აღი-
ა როს ანა რიცხად. 

11.12 სა წარ მომ ზა რა ლი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის თ ვის შე საქ მ ნე ლი ანა რიცხის ოდე ნო ბა უნ-
და გან საზღ ვ როს იმ ნა მე ტი და ნა ხარ ჯის ოდე ნო ბის სა ი მე დო შე ფა სე ბით, რომ ლი თაც სა ხელ-
შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად აუცი ლე ბე ლი და ნა ხარ ჯე ბი აღე მა ტე ბა 
ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელს, რომ ლის მი ღე ბა საც სა წარ მო მო ე ლის ამ ხელ შეკ რუ ლე ბი დან. 

ინ ფორ მა ცი ის ასახ ვა გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში  ინ ფორ მა ცი ის ასახ ვა გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში  
11.13 სა წარ მომ უნ და გან საზღ ვ როს ყვე ლა ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის, გა რან ტი ის, პი-

რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბის ოდე ნო ბა (თანხა), რომ ლე ბიც ასა ხუ ლი არ არის ფი ნან სუ რი მდგო-
მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში და შე სა ბა მი სი ჯა მუ რი თან ხა ასა ხოს გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში. სა-
წარ მოს არ ევა ლე ბა პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბის გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში ასახ ვა, რო დე საც 
სა წარ მო დან რე სურ სე ბის გას ვ ლის ალ ბა თო ბა ძა ლი ან მცი რე ა. 

მე-12 გან ყო ფი ლე ბა – სა კუ თარ კა პი ტალ თან და კავ ში რე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი  მე სა კუთ   რე ებ თან  მე-12 გან ყო ფი ლე ბა – სა კუ თარ კა პი ტალ თან და კავ ში რე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი  მე სა კუთ   რე ებ თან  
მოქ მე დე ბის სფე რო  მოქ მე დე ბის სფე რო  
12.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ში გან საზღ ვ რუ ლია სა კუ თარ კა პი ტალ თან და კავ ში რე-

ბით მე სა კუთ რე ებ თან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის აღ რიცხ ვის პრინ ცი პე ბი. წი ნამ დე ბა-
რე გან ყო ფი ლე ბა არ ეხე ბა ფი ნან სუ რი გა რან ტი ის ხელ შეკ რუ ლე ბებს (იხ. მე-11 გან ყო ფი ლე ბა 
– „ანარიცხები, პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბი“). 

ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტის კლა სი ფი კა ცია ვალ დე ბუ ლე ბად ან  სა კუ თარ კა პი ტა ლად  ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტის კლა სი ფი კა ცია ვალ დე ბუ ლე ბად ან  სა კუ თარ კა პი ტა ლად  
12.2 სა წარ მომ მის მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი თავ და პირ ვე ლი აღი ა-

რე ბი სას უნ და აღ რიცხოს ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბად ან სა კუ თარ კა პი ტა ლად, სტან დარ ტ ში 
მო ცე მუ ლი გან მარ ტე ბე ბის შე სა ბა მი სად. 

12.3 მე-5 გან ყო ფი ლე ბა ში – „ფინანსური ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი“ – მო ცე მუ ლია ფი ნან სუ რი ინ ს-
ტ რუ მენ ტი სა და ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის გან მარ ტე ბე ბი და გან საზღ ვ რუ ლია ფი ნან სუ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბის აღ რიცხ ვის წე სე ბი. 

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი 
(SARAS)(SARAS) 29 29

12.4 მე-2 გან ყო ფი ლე ბა ში – „დაშვებები და ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი“ -მოცემულია სა კუ-
თა რი კა პი ტა ლის გან მარ ტე ბა.  
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სა კუ თა რი კა პი ტა ლის გა მოშ ვე ბის აღ რიცხ ვა  სა კუ თა რი კა პი ტა ლის გა მოშ ვე ბის აღ რიცხ ვა  
12.5 სა წარ მომ აქ ცი ე ბის, ან სხვა წი ლობ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მოშ ვე ბა იმ შემ თხ ვე ვა-

ში უნ და აღი ა როს, რო გორც სა კუ თა რი კა პი ტა ლი, რო დე საც გა მო უშ ვებს ამ ინ ს ტ რუ მენ ტებს 
და მე ო რე მხა რე ვალ დე ბუ ლი ხდე ბა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ტა ნი ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ან სხვა 
სა ხით ამ ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის მი ღე ბის სა ნაც ვ ლოდ: 

(ა) თუ წი ლობ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი გა მოშ ვე ბუ ლია ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ან სხვა სა ხის 
შე ნა ტა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბემ დე, მა შინ სა წარ მომ მი სა ღე ბი თან ხა უნ და ასა ხოს აქ ტი ვის სა ხით 
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში შემ დეგ მუხ ლად: კა პი ტა ლი (გაუნაღდებელი ნა-
წი ლი); 

(ბ) თუ სა წარ მო წი ლობ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მოშ ვე ბამ დე მი ი ღებს ფუ ლად სახ ს რებს 
ან სხვა რე სურსს და სა წარ მოს არ მო ეთხო ვე ბა მი ღე ბუ ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ან სხვა რე სურ-
სე ბის დაბ რუ ნე ბა, მა შინ სა წარ მომ უნ და აღი ა როს სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შე სა ბა მი სი ზრდა, 
მი ღე ბუ ლი ანაზღა უ რე ბის ოდე ნო ბით; 

(გ) თუ წი ლობ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი გან თავ სე ბუ ლი ა, მაგ რამ ჯერ არ არის გა მოშ ვე ბუ ლი 
და სა წარ მოს არც ფუ ლა დი სახ ს რე ბი და არც სხვა რე სურ სი არ მი უ ღი ა, მან არ უნ და აღი ა როს 
სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ზრდა. 

12.6 სა წარ მომ თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას და შემ დ გომ შიც წი ლობ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ-
ტე ბი უნ და შე ა ფა სოს აღი ა რე ბის თა რი ღი სათ ვის გან საზღ ვ რუ ლი მი ღე ბუ ლი ან მი სა ღე ბი 
ანაზღა უ რე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბით. 

12.7 სა წარ მომ გა რი გე ბის და ნა ხარ ჯე ბი შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და  გა უ ნა წი ლე ბე ლი 
მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში უნ და აღ რიცხოს ხარ ჯის სა ხით მა თი გა წე ვის თა ნა ვე. 

გა მოს ყი დუ ლი სა კუ თა რი აქ ცი ე ბის აღ რიცხ ვა  გა მოს ყი დუ ლი სა კუ თა რი აქ ცი ე ბის აღ რიცხ ვა  
12.8 გა მოს ყი დუ ლი სა კუ თა რი აქ ცია არის სა წარ მოს წი ლობ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე-

ლიც სა წარ მომ გა მო უშ ვა და შემ დ გომ ში თვი თონ ვე შე ის ყი და. სა წარ მომ გა მოს ყი დულ სა-
კუ თარ აქ ცი ებ ში გა დახ დი ლი ანაზღა უ რე ბის სა ი მე დო შე ფა სე ბა უნ და ასა ხოს, რო გორც გა-
მოს ყი დუ ლი სა კუ თა რი აქ ცი ე ბი. სა წარ მომ შე მო სავ ლე ბის, ხარ ჯე ბი სა და გა უ ნა წი ლე ბე ლი 
მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში არ უნ და აღი ა როს სა კუ თა რი აქ ცი ე ბის გა მოს ყიდ ვი დან, გა მოს ყი დუ-
ლი აქ ცი ე ბის გას ხ ვი სე ბი დან, ან გა უქ მე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა ან ზა რა ლი. ნე ბის მი-
ე რი სხვა ო ბა გა მოს ყი დუ ლი სა კუ თა რი აქ ცი ე ბის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბულ შე მო სუ ლო ბა სა და 
მათ სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას შო რის უნ და აისა ხოს სა ე მი სიო კა პი ტა ლის მუხ ლ ში ფი ნან სუ-
რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში. 

მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი 3030  

მე სა კუთ რე ებ ზე გა ცე მუ ლი გა ნა წი ლე ბე ბის აღ რიცხ ვა  მე სა კუთ რე ებ ზე გა ცე მუ ლი გა ნა წი ლე ბე ბის აღ რიცხ ვა  
12.9 სა წარ მომ სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ოდე ნო ბა უნ და შე ამ ცი როს მე სა კუთ რე ებ ზე (მისი 

წი ლობ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის მფლო ბე ლებ ზე) გა ცე მუ ლი გა ნა წი ლე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ-
ლე ბის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბუ ლი თან ხით. მე სა კუთ რე ებ ზე გა ნა წი ლე ბულ თან ხას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი უნ და აღი რიცხოს მე-16 გან ყო ფი ლე ბის შე სა ბა მი სად. 

მე-13 გან ყო ფი ლე ბა – ამო ნა გე ბი მომ ხ მა რებ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი-მე-13 გან ყო ფი ლე ბა – ამო ნა გე ბი მომ ხ მა რებ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი-
დან  მოქ მე დე ბის სფე რო  დან  მოქ მე დე ბის სფე რო  

13.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ში მო ცე მუ ლია მომ ხ მა რებ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ-
შეკ რუ ლე ბე ბი დან მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბის აღ რიცხ ვის მოთხოვ ნე ბი.  აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ ნე ბი 
ცალ - ცალ კეა გან საზღ ვ რუ ლი ამო ნა გე ბი სათ ვის, რო მე ლიც წარ მოქ მ ნი ლი ა: 

(ა) სა ქონ ლის გა ყიდ ვი დან; 
(ბ) მომ სა ხუ რე ბის (მათ შო რის, სამ შე ნებ ლო მომ სა ხუ რე ბის) გა წე ვი დან; 
(გ) სა წარ მოს არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბის თ ვის ან გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბის სხვა 

პი რის თ ვის გა და ცე მის შე დე გად (მათ შო რის, რო ი ალ ტე ბი). 
13.2 საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვა ლი და დი ვი დენ დის სა ხით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი არ გა ნე-

კუთ ვ ნე ბა წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბის მოქ მე დე ბის სფე როს. ისი ნი რე გუ ლირ დე ბა მე-5 გან-
ყო ფი ლე ბით - „ფინანსური ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი“ . 

აღი ა რე ბა აღი ა რე ბა  
13.3 ამო ნა გე ბი მომ ხ მა რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბი დან უნ და აღი არ დეს: 
(ა) სა  ქონ   ლის გა  ყიდ   ვი  სას, რო  დე  საც: (i) კონ   ტ   რო  ლი სა  ქო  ნელ   ზე, რო  მე  ლიც მომ   ხ   მა  რე -
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ბელ   თან გა  ფორ   მე  ბუ  ლი ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის სა  გა  ნი  ა,  სა  წარ   მო  დან გა  და  დის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თან; 
(ii) შე  საძ   ლე  ბე  ლია გა  რი  გე  ბის ფა  სის შე  ფა  სე  ბა გო  ნივ   რუ  ლი რწმუ  ნე  ბით; (iii) გა  რი  გე  ბის ფა  სის 
მი  ღე  ბის გო  ნივ   რუ  ლი რწმუ  ნე  ბა არ   სე  ბობს; 

(ბ) მომ სა ხუ რე ბის (მათ შო რის, სამ შე ნებ ლო მომ სა ხუ რე ბის) გა წე ვი სას, რო დე საც: (i) სა-
წარ მომ გას წია მომ სა ხუ რე ბა სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ, რაც დას ტურ დე ბა მხა რე თა ფორ მა-
ლუ რი შე თან ხ მე ბით (მაგ., მი ღე ბა ჩა ბა რე ბის აქ ტით); (ii) შე საძ ლე ბე ლია გა რი გე ბის ფა სის 
შე ფა სე ბა გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბით; (iii) გა რი გე ბის ფა სის მი ღე ბის გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბა არ-
სე ბობს. 

თუ სა წარ მო გა დაწყ ვეტს ამო ნა გე ბის ეტა პობ რი ვად აღი ა რე ბას, მან უნ და გა მო ი ყე ნოს 
მომ სა ხუ რე ბის ეტა პობ რი ვი შეს რუ ლე ბის მე თო დი, რაც გუ ლის ხ მობს ამო ნა გე ბის აღი ა რე ბას 
შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს პრო პორ ცი უ ლად. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დით აღი ა რე ბუ ლი ამო-
ნა გე ბი უნ და გა ნი საზღ ვ როს რა ცი ო ნა ლურ და თან მიმ დევ რულ სა ფუძ ველ ზე, რო გო რი ცა ა, 
მა გა ლი თად შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს ღი რე ბუ ლე ბა, და კავ ში რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი, შეს რუ-
ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მდგო მა რე ო ბა ან ეტა პე ბის რა ო დე ნო ბა. 

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი 
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თუ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ხდე ბა რე გუ ლა რუ ლად ან უწყ ვე ტად გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის 
გან მავ ლო ბა ში, სა წარ მომ ამო ნა გე ბი უნ და აღი ა როს თა ნა ბარ ზო მი ე რად (წრფივი მე თო დით), 
მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის მთე ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, თუ არ არ სე ბობს იმის სა ფუძ ვე ლი, 
რომ რო მე ლი მე სხვა მე თო დის გა მო ყე ნე ბა უფ რო ზუს ტად ასა ხავს ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ხა სი ათს. შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მო ცუ ლო ბა უნ და 
შე ფას დეს საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლე ბიც გო ნივ რულ 
ფარ გ ლებ ში გან საზღ ვ რა დია და შე იძ ლე ბა პირ და პირ იყოს და კავ ში რე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე-
ბის შეს რუ ლე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან აქ ტი ვო ბებ თან. საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
მო ი ცავს შუ ა ლე დუ რი შე დე გე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად წარ მო ე ბუ ლი ერ-
თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბა და დას რუ ლე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პე ბი, ან რე სურ სე ბის მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი, რო გო რი ცაა და ნა ხარ ჯე ბი, და ხარ ჯუ ლი სა მუ შაო დრო ან გა მო ყე ნე ბუ ლი მან ქა ნა სა-
ა თე ბი. გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბი არ წარ მო ად გენს შე ფა სე ბის სა თა ნა დო 
სა ფუძ ველს, იმ შემ თხ ვე ვის გარ და, თუ ისი ნი არ ასა ხავს შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ოს; 

(გ) რო ი ალ ტებ თან და კავ ში რე ბით, რო დე საც: (i) და ა რიცხავს რო ი ალტს მომ ხ მა რე ბელ თან 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად; (ii) შე საძ ლე ბე ლია და რიცხუ ლი 
რო ი ალ ტის გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბით შე ფა სე ბა; (iii) არ სე ბობს და რიცხუ ლი რო ი ალ ტის მი ღე-
ბის გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბა. 

13.4 რო დე საც შე უძ ლე ბე ლია გა რი გე ბის ფა სის გო ნივ რუ ლი რწმუ ნე ბით შე ფა სე ბა, მა შინ 
სა წარ მომ ამო ნა გე ბი უნ და აღი ა როს მხო ლოდ გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის ფარ გ ლებ ში, რო მე-
ლიც ცალ სა ხად ანაზღა უ რე ბა დი ა, მომ ხ მა რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა-
ბა მი სად. 

13.5 რო დე საც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბაა და კავ ში რე ბუ ლი ამო ნა გე ბის მი ღე-
ბას თან, ამო ნა გე ბი უნ და აღი არ დეს მხო ლოდ ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მი ღე ბი სას. 

13.6 ამას თან, თუ ამ გ ვა რი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა ამო ნა გე ბის აღი ა რე ბის შემ დეგ წარ მო იქ-
მ ნე ბა, სა წარ მომ ხარ ჯის სა ხით უნ და ასა ხოს გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი  შე მო სავ ლე ბის, ხარ-
ჯე ბი სა და გა უ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბის ან გა რიშ გე ბა ში იმ სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში, რო დე საც 
წარ მო იქ მ ნა გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა (იხ. მე-5  გან ყო ფი ლე ბა - „ფინანსური ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი“). და-
უშ ვე ბე ლია თავ და პი რვე ლად ასა ხუ ლი ამო ნა გე ბის სი დი დის კო რექ ტი რე ბა.  

შე ფა სე ბა  შე ფა სე ბა  
13.7 სა წარ მომ ამო ნა გე ბი უნ და შე ა ფა სოს გა რი გე ბის ფა სით, რო მე ლიც შემ ცირ დე ბა სა-

წარ მოს მი ერ და წე სე ბუ ლი სა ვაჭ რო დათ მო ბის, და უ ყოვ ნებ ლივ ან გა რიშ ს წო რე ბის თ ვის ფას-
დათ მო ბი სა და შე ნა ძე ნის მო ცუ ლო ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი ფას დათ მო ბის თან ხე ბით.

მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი 32 
13.8 რო დე საც სა წარ მო ყი დის სა ქო ნელს ან მომ სა ხუ რე ბას შემ დ გო მი გა დახ დის პი რო-

ბით და შემ დ გო მი გა დახ დის ფა სი მე ტია და უ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფას ზე, მა შინ ამო ნა გე ბი 
აღი არ დე ბა და უ ყოვ ნებ ლივ გა დახ დის ფა სით, ხო ლო სხვა ო ბა შემ დ გო მი გა დახ დის ფას სა და 
გა რი გე ბის ფასს შო რის აღი რიცხე ბა წრფი ვი მე თო დით, მე-5 გან ყო ფი ლე ბის – „ფინანსური 
ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი“ – შე სა ბა მი სად. 
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ზა რა ზა რა ლი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბა  ლი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბა  
13.9 რო დე საც მომ ხ მა რე ბელ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა ზა რა ლი ა ნი ხელ შეკ რუ-

ლე ბა ხდე ბა, სა წარ მომ უნ და გა მო ი ყე ნოს მე-11 გან ყო ფი ლე ბა – „ანარიცხები, პი რო ბი თი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბი და პი რო ბი თი აქ ტი ვე ბი“. 

მე-14 გან ყო ფი ლე ბა – სა ხელ მ წი ფო გრან ტე ბი  მე-14 გან ყო ფი ლე ბა – სა ხელ მ წი ფო გრან ტე ბი  
მოქ მე დე ბის სფე რო  მოქ მე დე ბის სფე რო  
14.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა ყვე ლა სა ხის სა ხელ მ წი ფო გრან ტის აღ რი ცხვის 

მოთხოვ ნებს. სა ხელ მ წი ფო გრან ტი არის სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სა წარ მო სათ ვის გა წე უ ლი დახ მა-
რე ბა, რე სურ სე ბის გა და ცე მის სა ხით, სა წარ მოს საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი, წარ სულ ში 
შეს რუ ლე ბუ ლი ან მო მა ვალ ში შე სას რუ ლე ბე ლი გარ კ ვე უ ლი პი რო ბე ბის სა ნაც ვ ლოდ. 

აღი ა რე ბა  აღი ა რე ბა  
14.2 სა წარ მომ სა ხელ მ წი ფო გრან ტი უნ და აღი ა როს შემ დეგ ნა ი რად: 
(ა) გრან ტი, რო მე ლიც არ ით ვა ლის წი ნებს მო მა ვალ ში გრან ტის მი ღე ბის თ ვის გარ კ ვე უ ლი 

პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბას, შე მო სა ვალ ში უნ და აღი არ დეს გრან ტის მი ღე ბის უფ ლე ბის წარ მო-
შო ბის თა ნა ვე; 

(ბ) გრან ტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს მო მა ვალ ში გრან ტის მი ღე ბის თ ვის გარ კ ვე უ ლი 
პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბას, შე მო სავ ლად მხო ლოდ მას შემ დეგ უნ და აღი არ დეს, რო დე საც გრან-
ტის მი ღე ბის პი რო ბე ბი შეს რულ დე ბა; 

(გ) თუ სა წარ მო მა ნამ დე იღებს გრანტს, სა ნამ შე მო სავ ლის აღი ა რე ბის კრი ტე რი უ მე ბი 
დაკ მა ყო ფილ დე ბა, ასე თი გრან ტი უნ და აღი არ დეს,  რო გორც ვალ დე ბუ ლე ბა. 

შე ფა სე ბა  შე ფა სე ბა  
14.3 სა წარ მომ თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას გრან ტი უნ და შე ა ფა სოს მი ღე ბუ ლი ან მი სა-

ღე ბი აქ ტი ვე ბის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბუ ლი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის ოდე ნო ბით. 
14.4 სა ხელ მ წი ფოს გან მი ღე ბუ ლი, სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე და ბა ლი (მათ შო-

რის, უპ რო ცენ ტო) გა ნაკ ვე თის მქო ნე სეს ხით გან პი რო ბე ბუ ლი შე ღა ვა თი წარ მო ად გენს სა-
ხელ მ წი ფო გრანტს. თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და გა ნი საზღ ვ-
როს იმ თან ხის სა ი მე დო შე ფა სე ბით,  რო მელ საც სა წარ მო მი ი ღებ და კო მერ ცი უ ლი ბან კის გან, 
სა ბაზ რო გა ნაკ ვე თით სეს ხის აღე ბის შემ თხ ვე ვა ში, იმ პი რო ბით, რომ სა წარ მო ბანკს სეს ხის 
სა ნაც ვ ლოდ გა და უხ დი და იმა ვე თან ხებს იმა ვე პი რო ბე ბით, რაც გან საზღ ვ რუ ლია სა ხელ მ წი-
ფოს თან გა ფორ მე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში. ამ გ ვა რი გრან ტი უნ და შე ფას დეს, რო გორც სხვა ო ბა 
სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბის თავ და პირ ვე ლად აღი ა რე ბულ სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა სა და სა-
ხელ მ წი ფოს გან მი ღე ბულ სეს ხის თან ხას შო რის. აღ ნიშ ნუ ლი გრან ტი აღი რიცხე ბა სტან დარ-
ტის ამ გან ყო ფი ლე ბის შე სა ბა მი სად. 

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი 
(SARAS) (SARAS) 3333

მე-15 გან ყო ფი ლე ბა –და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რ ჯე ლო ე ბი  მოქ მე დე ბის სფე რო  მე-15 გან ყო ფი ლე ბა –და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რ ჯე ლო ე ბი  მოქ მე დე ბის სფე რო  
15.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა სა წარ მოს მი ერ ყვე ლა და საქ მე ბუ ლი პი რის გა სამ-

რ ჯე ლოს აღ რიცხ ვას. და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რ ჯე ლო ე ბი მო ი ცავს სა წარ მოს მი ერ გა ცე მულ 
ყვე ლა სა ხის ანაზღა უ რე ბას, მათ შო რის ხელ მ ძღ ვა ნელ პი რებ სა და სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს 
წევ რებ ზე. 

აღი ა რე ბა  აღი ა რე ბა  
15.2 სა წარ მომ და საქ მე ბულ პირ თა ნე ბის მი ე რი სა ხის გა სამ რ ჯე ლოს თან და კავ ში რე ბუ ლი 

და ნა ხარ ჯი, რომ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბაც და საქ მე ბულ მა პი რებ მა მო ი პო ვეს სა ან გა რიშ გე ბო 
პე რი ოდ ში გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ, უნ და აღი ა როს: 

(ა) ვალ დე ბუ ლე ბის სა ხით, იმ თან ხე ბის გა მოკ ლე ბით, რაც უკ ვე გა დახ დი ლია აღ ნიშ ნუ-
ლი ვალ დე ბუ ლე ბის ან გა რიშ ს წო რე ბი სათ ვის. თუ გა დახ დი ლი თან ხა აღე მა ტე ბა ვალ დე ბუ-
ლე ბის მო ცუ ლო ბას, რო მე ლიც წარ მო იშ ვა სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღამ დე გა წე უ ლი მომ სა ხუ-
რე ბი დან, სა წარ მომ ნა მე ტი თან ხა უნ და აღი ა როს აქ ტი ვად იმ ოდე ნო ბით, რა ოდე ნო ბი თაც 
წი ნას წარ გა დახ და გა მო იწ ვევს მო მა ვალ ში გა და სახ დე ლი თან ხე ბის შემ ცი რე ბას, ან ფუ ლა დი 
სახ ს რე ბის უკან დაბ რუ ნე ბას; 

(ბ) რო გორც ხარ ჯი, თუ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის სხვა გან ყო ფი ლე ბა არ მო ითხოვს, რომ 
ეს და ნა ხარ ჯი აისა ხოს აქ ტი ვის, მა გა ლი თად მა რა გის, ან ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის ან სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში. 
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შე ფა სე ბა  შე ფა სე ბა  
15.3 სა წარ მომ და საქ მე ბულ პირ თა გა სამ რ ჯე ლო ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ვალ დე-

ბუ ლე ბა უნ და შე ა ფა სოს იმ თან ხის სა ი მე დო შე ფა სე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით, რო მე ლიც აუცი ლე-
ბე ლია სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის არ სე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად. 

მე-16 გან ყო ფი ლე ბა – მო გე ბის გა და სა ხა დი  მე-16 გან ყო ფი ლე ბა – მო გე ბის გა და სა ხა დი  
მოქ მე დე ბის სფე რო  მოქ მე დე ბის სფე რო  
16.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის მო გე ბის გა და სა ხა დის 

აღ რიცხ ვას. მო გე ბის გა და სა ხა დი მო ი ცავს ყვე ლა ად გი ლობ რივ და უცხო ურ გა და სა ხადს, 
რომ ლე ბიც გა მო ით ვ ლე ბა და სა ბეგ რი მო გე ბის სა ფუძ ველ ზე.

მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი 34 34 

16.2 სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის მო გე ბის გა და სა ხა დი გა ნი საზღ ვ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა-
და სა ხა დო კო დექ სის შე სა ბა მი სად და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სხვა იურის დიქ ცი ე ბის სა გა-
და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით.  

აღი ა რე ბა  აღი ა რე ბა  
16.3 სა წარ მომ იმ შემ თხ ვე ვა ში უნ და აღი ა როს სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა, თუ სა ან-

გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რე ო ბით იგი ვალ დე ბუ ლი ა, გა და ი ხა დოს მო გე ბის გა და სა ხა-
დი სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე სა ბა მი სად და,  სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სხვა 
იურის დიქ ცი ე ბის სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით.  

შე ფა სე ბა  შე ფა სე ბა  
16.4 სა წარ მომ მო გე ბის გა და სა ხა დის ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და შე ა ფა სოს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა-

და სა ხა დო კო დექ სის შე სა ბა მი სად და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სხვა იურის დიქ ცი ე ბის სა გა-
და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით. 

მე-17 გან ყო ფი ლე ბა –უცხო უ რი ვა ლუ ტა  მე-17 გან ყო ფი ლე ბა –უცხო უ რი ვა ლუ ტა  
მოქ მე დე ბის სფე რო  მოქ მე დე ბის სფე რო  
17.1 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ეხე ბა უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა მო სა ხუ ლი ოპე რა ცი ე ბის 

აღ რიცხ ვას. 
17.2 სა წარ მო ე ბის სა მუ შაო ვა ლუ ტა და წარ სად გე ნი ან გა რიშ გე ბის ვა ლუ ტა არის ეროვ ნუ-

ლი ვა ლუ ტა. 
17.3 უცხო უ რი ვა ლუ ტით გა მო სა ხუ ლი ოპე რა ცია არის სა წარ მოს მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი 

ოპე რა ცი ა, რო მე ლიც გა მო სა ხუ ლი არ არის ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში.  
უცხო უ რი ვა ლუ ტით წარ მო ე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის ან გა რიშ გე ბა ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში  
17.4 სა წარ მომ უცხო უ რი ვა ლუ ტით გა მო სა ხუ ლი ოპე რა ცია თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას 

უნ და გა და იყ ვა ნოს ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში, რის თ ვი საც თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბის თა რი ღით 
უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა მო სა ხუ ლი თან ხის მი მართ უნ და გა მო ი ყე ნოს ოპე რა ცი ის თა რი ღის 
მდგო მა რე ო ბით არ სე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ოფი ცი ა ლუ რი სა ვა ლუ ტო კურ-
სი.  ოპე რა ცი ის თა რი ღად მი იჩ ნე ვა თა რი ღი, რო დე საც ეს ოპე რა ცია პირ ვე ლად და აკ მა ყო ფი-
ლებს წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის სხვა შე სა ბა მი სი გან ყო ფი ლე ბის აღი ა რე ბის კრი ტე რი უ მებს. 

17.5 ყო ვე ლი სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის ბო ლოს, სა წარ მომ: 
(ა) უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა მო სა ხუ ლი ფუ ლა დი მუხ ლე ბი ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში უნ და გა-

და იყ ვა ნოს სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის თ ვის არ სე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ოფი-
ცი ა ლუ რი სა ვა ლუ ტო კურ სით; 

(ბ) თვით ღი რე ბუ ლე ბით აღ რიცხუ ლი არა ფუ ლა დი მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც შე ფა სე ბუ ლია 
უცხო უ რი ვა ლუ ტით, უნ და გა და იყ ვა ნოს ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში მა თი აღი ა რე ბის თა რი ღი-
სათ ვის არ სე ბუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სით;

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი 
(SARAS(SARAS) 35) 35

(გ) არა ფუ ლა დი მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბის შემ დეგ გა და ფას და 
(ხელახლა შე ფას და) უცხო ურ ვა ლუ ტა ში, უნ და გა და იყ ვა ნოს ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში, გა და ფა-
სე ბის თა რი ღი სათ ვის არ სე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ოფი ცი ა ლუ რი სა ვა ლუ ტო 
კურ სით. 
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მე-18 გან ყო ფი ლე ბა –სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი  მოქ მე დე ბის სფე რო  მე-18 გან ყო ფი ლე ბა –სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი  მოქ მე დე ბის სფე რო  
18.1 სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი არის რო გორც ხელ საყ რე ლი, ისე არა-

ხელ საყ რე ლი მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც მოხ დე ბა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის დას რუ ლე ბის შემ-
დეგ და იმ თა რი ღამ დე, რო დე საც მოხ დე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნა სამ სა ხურ ში. 

18.2 ამ გან ყო ფი ლე ბა ში სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი კლა სი ფი ცი რე-
ბუ ლია შემ დეგ ნა ი რად: 

(ა) მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი - სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი, 
რომ ლე ბიც მტკი ცე ბუ ლე ბებს უზ რუნ ველ ყოფს სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის დას რუ ლე ბის თ ვის 
არ სე ბულ გა რე მო ე ბებ ზე; 

(ბ) არა მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი - სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი, 
რომ ლე ბიც მი ა ნიშ ნებს იმ გა რე მო ე ბებ ზე, რომ ლე ბიც წარ მო იშ ვა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის 
დას რუ ლე ბის შემ დ გომ პე რი ოდ ში; 

(გ) მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც გან საზღ ვ რავს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის  სა ფუძ-
ველს - სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც იმ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი ა, რომ, სა წარ მოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის შე ფა სე ბით, მათ არ გა აჩ ნი ათ სა წარ მოს ლიკ ვი და ცი ის 
გარ და სხვა რე ა ლუ რი ალ ტერ ნა ტი ვა (ანუ სა წარ მო აღარ არის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი სა წარ მო). 

აღი ა რე ბა და შე ფა სე ბა  აღი ა რე ბა და შე ფა სე ბა  
18.3 სა წარ მომ უნ და და ა კო რექ ტი როს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში აღი ა რე ბუ ლი თან ხე ბი 

(მათ შო რის, შე სა ბა მის გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ა, თუ ასე თი 
არ სე ბობს), სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის დას რუ ლე ბის შემ დეგ მომ ხ და რი მა კო რექ ტი რე ბე ლი 
მოვ ლე ნე ბის ასახ ვის მიზ ნით. 

18.4 არა მა კო რექ ტი რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში არ აღი არ დე ბა. 
18.5 თუ სამ სა ხუ რის თ ვის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნამ დე მოხ დე ბა მოვ ლე ნა, 

რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის სა ფუძ ველს, მან ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა უნ და მო ამ ზა დოს ისე თი სა ფუძ ვ ლით,  რო მე ლიც ასა ხავს იმ ფაქტს, 
რომ სა წარ მო არ არის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი სა წარ მო.

მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი 36 36 

მე-19 გან ყო ფი ლე ბა – წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლა  მე-19 გან ყო ფი ლე ბა – წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლა  
მოქ მე დე ბის სფე რო მოქ მე დე ბის სფე რო  
19.1 სა წარ მომ, რო მე ლიც პირ ვე ლად იყე ნებს მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ-

რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარტს, წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა უნ და გა მო ი ყე ნოს პირ ვე ლი ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნი სას, რო მელ შიც გა ნაცხა დებს ამ სტან დარ ტ თან შე სა ბა მი სო ბას.  

19.2 სა წარ მოს თ ვის წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლის თა რი ღი არის ყვე ლა ზე ად-
რინ დე ლი პე რი ო დის და საწყი სი, რომ ლის თ ვი საც სა წარ მო ამ სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად წა-
რად გენს სრულ შე სა და რის ინ ფორ მა ცი ას პირ ველ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში, რო მელ შიც გა-
ნაცხა დებს ამ სტან დარ ტ თან შე სა ბა მი სო ბას. 

19.3 წი ნამ დე ბა რე გან ყო ფი ლე ბა ვრცელ დე ბა იმ სა წარ მო ებ ზეც, რომ ლე ბიც გა სულ სა ან-
გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში იყე ნებ დ ნენ წი ნამ დე ბა რე სტან დარტს, მაგ რამ მა თი უახ ლე სი წლი უ რი 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ შე ი ცავ და ცალ სა ხა და უპი რო ბო გან ცხა დე ბას მე ოთხე კა ტე გო რი-
ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტ თან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ. 

გა დას ვ ლის პრინ ცი პი  გა დას ვ ლის პრინ ცი პი  
19.4 სა წარ მო მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის 

შე სა ბა მის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას ამ ზა დებს ისე, თით ქოს იგი ყო ველ თ ვის ამ სტან დარტს 
იყე ნებ და. სხვა სიტყ ვე ბით, სა წარ მომ წი ნამ დე ბა რე  სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლის თა რი ღით: 

(ა) უნ და აღი ა როს ყვე ლა აქ ტი ვი და ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მელ თა აღი ა რე ბაც მო ითხო ვე ბა 
მო ცე მუ ლი სტან დარ ტით; 

(ბ) არ უნ და აღი ა როს ისე თი მუხ ლე ბი აქ ტი ვე ბად ან ვალ დე ბუ ლე ბე ბად, რო მელ თა აღი-
ა რე ბაც ნე ბა დარ თუ ლი არ არის ამ სტან დარ ტით; 

(გ) უნ და მო ახ დი ნოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ყვე ლა იმ ელე მენ ტის რეკ ლა სი ფი კა ცი ა, 
რომ ლე ბიც, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე ნის ად რინ დე ლი სა ფუძ ვ ლე ბის თა ნახ მად, აღი-
ა რე ბუ ლი იყო ერ თი ტი პის აქ ტი ვად, ვალ დე ბუ ლე ბად, ან სა კუ თა რი კა პი ტა ლის კომ პო ნენ-
ტად, მაგ რამ წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად წარ მო ად გენს სხვა ტი პის აქ ტივს, ვალ-
დე ბუ ლე ბას ან სა კუ თა რი კა პი ტა ლის კომ პო ნენტს; 
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(დ) მო ცე მუ ლი სტან დარ ტი გა მო ი ყე ნოს ყვე ლა აღი ა რე ბუ ლი აქ ტი ვი სა და ვალ დე ბუ ლე-
ბის შე სა ფა სებ ლად. 

ამ სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლის წე სე ბი დან ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გა მო ნაკ ლი სე ბი (სტანდარტის  
პირ ვე ლად გა მო ყე ნე ბი სას)  

19.5 მხო ლოდ იმ სა წარ მოს, რო მე ლიც პირ ვე ლად იყე ნებს წი ნამ დე ბა რე სტან დარტს, 
სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლის თა რი ღით შე უძ ლია გა დას ვ ლის წე სე ბის ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი შე-
ღა ვა თე ბი დან ერ თ -ერ თის არ ჩე ვა: 

(ა) არ წა რად გი ნოს შე სა და რი სი ინ ფორ მა ცია მო ცე მუ ლი სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ-
გე ნილ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში. სა წარ მოს თ ვის, რო მე ლიც აირ ჩევს ამ გა მო ნაკ ლი სის გა მო ყე-
ნე ბას, ამ სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლის თა რი ღი არის მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ-
რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნი ლი პირ ვე ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მიმ დი ნა რე წლის და საწყი სი; 

ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი 
(SARAS) (SARAS) 3737

(ბ) წა რად გი ნოს მხო ლოდ ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა (და სა მი სა ვალ დე-
ბუ ლო გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნა) მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნილ პირ ველ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში. სა წარ მოს თ ვის, რო-
მე ლიც აირ ჩევს ამ გა მო ნაკ ლი სის გა მო ყე ნე ბას, მო ცე მულ სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლის თა რი ღი 
არის მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად 
შედ გე ნი ლი პირ ვე ლი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის თა რი ღი, რო მე ლიც ამას თა-
ნა ვე არის მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა-
მი სად შედ გე ნი ლი მი სი პირ ვე ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა. 

19.6 წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლის თა რი ღით სა წარ მოს შე უძ ლია აირ ჩი ოს ნე-
ბის მი ე რი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის (მათ შო რის, სა ინ ვეს ტი ციო ქო ნე ბის), ან სა სოფ ლო- სა მე-
ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ბი ო ლო გი უ რი აქ ტი ვის შე ფა სე ბა ამ სტან დარ ტის გა დას-
ვ ლის თა რი ღის თ ვის მი სი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის ოდე ნო ბის სა ი მე დოდ შე ფა სე ბით (ე.ი. იმ 
ოდე ნო ბით, რა ფა სა დაც შე უძ ლია მას აქ ტი ვის გა ყიდ ვა) და შე უძ ლია ეს ღი რე ბუ ლე ბა გა მო ი-
ყე ნოს, რო გორც და საშ ვე ბი საწყი სი ღი რე ბუ ლე ბა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი თა რი ღით. 

ამ სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლის წე სე ბი დან ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გა მო ნაკ ლი სე ბი (სტანდარტის  ამ სტან დარ ტ ზე გა დას ვ ლის წე სე ბი დან ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გა მო ნაკ ლი სე ბი (სტანდარტის  
ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი სას)  ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბი სას)  

19.7 სა წარ მომ, რო მელ მაც მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-
ბის სტან დარ ტი გა მო ი ყე ნა გა სულ პე რი ოდ ში, მაგ რამ მი სი უახ ლე სი წლი უ რი ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბა შედ გე ნილ იქ ნა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სხვა სა ფუძ ვ ლე ბის შე სა ბა მი სად 
(მაგალითად, ფასს სტან დარ ტი მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი სათ ვის): 

(ა) რეტ როს პექ ტუ ლად უნ და გა მო ი ყე ნოს წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტი მე-4  გან ყო ფი ლე ბის 
- „სააღრიცხვო პო ლი ტი კა, შე ფა სე ბე ბი და შეც დო მე ბი“ - შე სა ბა მი სად ისე, თით ქოს სა წარ მოს 
არას დ როს შე უწყ ვე ტია ამ სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბა; ან  

(ბ) რეტ როს პექ ტუ ლად უნ და გა მო ი ყე ნოს წი ნამ დე ბა რე სტან დარ ტი მე-4  გან ყო ფი ლე ბის 
- „სააღრიცხვო პო ლი ტი კა, შე ფა სე ბე ბი და შეც დო მე ბი“ - შე სა ბა მი სად ისე, თით ქოს სა წარ მოს 
არას დ როს შე უწყ ვე ტია ამ სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბა, ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სის დაშ ვე ბით, 
რომ მას შე უძ ლია აირ ჩი ოს 19.6 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნე ბა ყოფ ლო ბი თი შე ღა ვა თი.

მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტი 38 38 
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და ნარ თი ა და ნარ თი ა 

შეტყო ბი ნე ბაშეტყო ბი ნე ბა

მე-4 კა ტე გო რი ის ქარ თუ ლი სა წარ მო ე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სტან დარ ტი შე ი ცავს სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბის ფონ დის 
(ფონდი) სა ავ ტო რო მა სა ლებს, რომ ლე ბიც და ცუ ლი ა. 

რეპ რო დუ ცი რე ბუ ლია და გავ რ ცე ლე ბუ ლია ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა 
და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მი ერ ფონ დის ნე ბარ თ ვით მხო ლოდ სა ქარ თ ვე-
ლო ში. მე სა მე პი რებს არ გა აჩ ნი ათ არა ნა ი რი უფ ლე ბა ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის,  ან გა რიშ გე-
ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი სა და ფონ დის მი ერ წი ნას წარ წე რი ლო ბი თი 
თან ხ მო ბის გა რე შე, თუ ასე თი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არაა გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბის პი რო ბე ბით 
(შენიშნვა - გა და მი სა მარ თე ბა უნ და მოხ დეს ამ პი რო ბებ ზე). 

სა ქარ თ ვე ლოს მე-4 კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სტან დარ ტი გა მოშ ვე ბუ ლია ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში და არ არის მომ ზა დე ბუ ლი ან 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო სა ბუ ღალ ტ რო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს მი ერ. 

სა ქარ თ ვე ლოს მე-4 კა ტე გო რი ის სა წარ მო ე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სტან დარ ტი არ უნ და გავ რ ცელ დეს სა ქარ თ ვე ლოს ფარ გ ლებს გა რეთ.  

და ნარ თი ბ და ნარ თი ბ 

სავაჭრო ნიშნებისავაჭრო ნიშნები

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
(SARAS) (SARAS) 3939

ფონდს მთელს მსოფლიოში აქვს რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები, მათ შორის  ‘IAS®’, 
‘IASB®’,  

‘IFRIC®’, ‘IFRS®’, the IFRS® logo, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® logo, the  ‘Hexagon De-
vice’,  

‘International Accounting Standards®’, ‘International Financial Reporting Standards®’,  
[‘NIIF®’], და ‘SIC®’. დამატებითი დეტალების მიღება ფონდის სავაჭრო ნიშნების შესახებ 
შესაძლებელია ლიცენზიის გამცემისგან, მოთხოვნის შემთხვევაში.  
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დანართი გ დანართი გ 

მომხმარებელთა მიერ გამოყენების პირობებიმომხმარებელთა მიერ გამოყენების პირობები

1. საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდი და ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური საქართველოს 
მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 
მომხმარებლებს (მომხმარებლები) აძლევენ უფლებას საქართველოს მე-4 კატეგორიის 
საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი გამოიყენონ: 

(i) მომხმარებელთა პროფესიული გამოყენებისათვის, ან 
(ii) კერძო სწავლებისა და განათლებისათვის 
პროფესიული გამოყენება: ნიშნავს საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების 

გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენებას მომხმარებლის 
პროფესიულ საქმიანობაში, რომელიც უკავშირდება საბუღალტრო მომსახურების მიწოდებას, 
რაც გულისხმობს საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური 
ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად  

ფინანსური ანგარიშგების ან/და ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის მომზადებას 
მომხმარებლების კლიენტთათვის ან იმ საქმიანობისთვის, რომელშიც მომხმარებელი 
დასაქმებულია, როგორც ბუღალტერი. 

გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, ზემოხსენებული გამოყენება არ გულისხმობს 
ისეთ მოქმედებას, როგორიცაა საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული 
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის (კომერციული მიზნით) გამოყენება, გარდა 
საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტის პირდაპირი ან არაპირდაპირი გამოყენებისა, როგორიცაა, მათ შორის, 
კომერციული სემინარები, კონფერენციები, კომერციული ტრენინგები ან მსგავსი აქტივობები. 

2. ნებისმიერი სხვა გამოყენებისას, რომელიც სცდება პროფესიული გამოყენების 
ფარგლებს, მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტების ფონდს ცალკე ლიცენზიის მიღებისათვის, იმ პირობებითა და იმ ვადით, 
რომელზეც ორმხრივად შეთანხმდებიან. 

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი 40 40 

3. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს პირდაპირაა ნებადართული ამ შეტყობინებაში, 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა 
და ფონდის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, მომხმარებელს არ აქვს უფლება 
გასცეს ლიცენზია, ქველიცენზია,  

გადასცეს, გაგზავნოს, გაყიდოს, გააქირავოს ან სხვაგვარად მიაწოდოს მესამე პირებს 
საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტის რომელიმე ნაწილი ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით, იქნება ეს 
ელექტრონული, მექანიკური თუ სხვა ცნობილი ან ჯერ კიდევ არ გამოგონებული. 

4. მომხმარებელი არაა უფლებამოსილი გადააკეთოს, შეიტანოს ცვლილებები,  დამატებები 
ან შექმნას საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური 
ანგარიშგების სტანდარტის მსგავსი ნაშრომი, თუ ეს პირდაპირ არაა ნებადართული ამ 
შეტყობინებაში. 

5. საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდის ინტელექტუალური 
საკუთრების ლიცენზიასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ 
დაგვიკავშირდეთ: licences@ifrs.org-ზე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 
(SARAS) (SARAS) 4141
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

Sps-m, romelsac ijariT aqvs aRebuli farTobi, sakuTari ZalebiT Caatara remon-
ti, risTvisac SevisyideT saremontod masalebi da momsaxureba. 

SromiTi momsaxurebis garda, gvainteresebs, ramdenad aris SesaZlebeli dRg-is 
angariS-faqturebis CaTvla da dRg-is deklaraciaSi unda vaCvenoT, rogorc saku-
Tari ZalebiT Catarebuli remontis dasabegri gadasaxadi da aseve, imave TanxiT 
misi CaTvla?

pasuxi:

1. Tu dRg-is CaTvlaze raime SezRudva ar gaqvT, am dRg-is CaTvla SegiZliaT.

2. Tqven mier aRwerili SemTxveva ar warmoadgens sakuTari ZiriTadi saSualebis 
(Senobis/nagebobis) remonts. aqedan gamomdinare, ar eqceva sagadasaxado kodeqsis 
16011-e muxlis „b“ qvepunqtis farglebSi da, Sesabamisad, ar warmoadgens dasabegr 
operacias. cxadia, Tu saqme ar gvaqvs raime gansakuTrebul SemTxvevasTan,  
magaliTad aRnagobasTan, roca sxvis miwis nakveTze Tqven aSenebT Senobas, romelic 
Tqvens sakuTrebaSia da Semdeg am Senobis remonts awarmoebT. am SemTxvevaSic ki, 
es operacia dasabegri mxolod im SemTxvevaSi iqneboda, Tu Tqven dRg-is CaTvla 
raime formiT SezRuduli gaqvT.

kiTxva:

mcire mewarme, romelic 1%-dan 3%-mde gadasaxads (moWrilad) ixdis, ararezi-
denti fizikuri piris angariSze momsaxurebis safasuri (Targmnazea saubari) 
gadaricxa sabanko operaciiT. 

ra gadasaxadebiT daibegreba mcire mewarme ararezident fizikur pirTan 
mimarTebaSi?

ra deklaracia unda gaagzavnos Semosavlebis samsaxurSi?

pasuxi:

Tu sworad gavigeT, saubaria mcire biznesis statusis mqone indmewarmeze.  
am SemTxvevaSi, ararezidents unda daukavoT saSemosavlo gadasaxadi (Tqveni 
kiTxvidan ar Cans, sad asrulebs Tarjimani samuSaos _ vakeTebT daSvebas, 
rom Semosavali miekuTvneba ssk-is 104-e muxliT gansazRvrul Semosavals 
(10%), aseve vakeTebT daSvebas, rom ar moqmedebs ormagi dabegvrisgan Tavis 
acilebis SeTanxmeba) da aseve unda gadaixadoT ukudabegvris dRg (Tu ar xarT 
dRg-is gadamxdeli, an raime formiT SezRuduli gaqvT CaTvla). Sesabamisad, 
am SemTxvevebSi, waradgenT gadaxdis wyarosTan dakavebuli gadasaxadebisa da 
ukudabegvris dRg-is deklaracias.
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kiTxva:

gTxovT gangvimartoT, maRalmTian dasaxlebaSi mudmivad mcxovrebi piri, ro-
melsac sami an meti Svili hyavs, romeli SeRavaTiT isargeblebs saSemosavlo 
gadasaxadis nawilSi ssk-is 82-e muxlis me-2 a.v. punqtiT, Tu amave muxlis me-2 
nawilis g punqtiT? saubaria, rom damqiravebeli aris sawarmo da ara sabiujeto 
organizacia.

pasuxi:

Tu fizikur pirs aqvs maRalmTian dasaxlebaSi mudmivad mcxovrebi piris statusi 
da Semosavals iRebs arasabiujeto organizaciidan, mas saSemosavlo gadasaxadSi 
aqvs SeRavaTi wliur 6000 laramde (Svilebis raodenobis miuxedavad). 82-e muxlis 
me-2 a.v. punqtiT Tavisufldeba sabiujeto organizaciidan miRebuli Semosavali.

kiTxva:

rodesac piri registrirebulia gadasaxadis gadamxdel fizikur pirad da ew-
eva saxelovnebo, saadvokato, arqiteqturul, saaudito da a. S. saqmianobas, ro-
melic kanonis Tanaxmad ar iTvleba samewarmeo saqmianobad, rogor xdeba dabe-
gvra, saSemosavlos gadaxda, ramdeni procenti, rodis? 

pasuxi:

miaqcieT yuradReba _ „individualuri mewarme“ (mewarmeTa Sesaxeb kanonis 
terminia) da „mewarme fizikuri piri“ (sagadasaxado kodeqsis termini) sxvadasxva 
Sinaarsis mqone terminebia. kerZod, termini „mewarme fizikuri piri“ moicavs Tqven 
mier aRniSnuli saqmianobis ganmaxorcielebel fizikur pirebsac (ix. sagadasaxado 
kodeqsis 36.1-e muxlis „b“ qvepunqti). Sesabamisad, Tqveni dabegvra moxdeba mewarme 
fizikuri pirebisTvis dadgenili saerTo wesebiT. 

zogadad, mewarme fizikuri pirebis saSemosavlo gadasaxadiT dabegvra xdeba 
kalendaruli wlis WrilSi dasabegri Semosavlidan (erTobliv Semosavals _ 
gamoqviTvebi) 20%-iani ganakveTiT. deklarireba xdeba momdevni wlis 1 aprilamde, 
xolo gadaxda aseve momdevno wlis 1 aprilamde, an e.w. saavansoebis saxiT  
(ix. ssk-is 155-e muxli).

kiTxva:

Semosavlebis samsaxuri, Semowmebis farglebSi, Sps-gan iTxovs, rom mivawodoT 
SeZenil saqonelze gadaxdili Tanxis qviTrebi da im dRis mdgomareobiT gamyid-
velTan davalianebis Sesaxeb informacia, magram problema isaa, rom Zveli peri-
odia da qviTrebis nawilze warwerebic gamqralia da arc urTierTSedarebis aqti 
arsebobs, miT umetes operaciis periodisaTvis. 

ra unda gavakeToT aseT dros da ra SeiZleba gamoiwvios miuwodeblobam?

pasuxi:

1. Ter mo qa Ral d ze war we re bis gaq ro ba ar aris maT nam d vi lo ba Si eW vis Se ta nis T vis 
sak ma ri si sa fuZ ve li (Tu aR ricx va mo wes ri ge bu lia da aS ka raa Se sa ba mi si do ku men-
ta ci is bma bu Ral t rul ga ta re beb Tan). auci leb lo bis Sem Tx ve va Si, Se saZ le be lia 
eq s per ti zis Ca ta re bac. 
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2. urTierTSedarebis aqtis gaformeba sasurvelia, magram savaldebulo ar aris. 
savaraudod, sagadasaxado organo Tqveni aRricxvis monacemebs iTxovs.

3. dokumentebis warudgenlobam SeiZleba gamoiwvios sagadasaxado kodeqsis 73-e 
muxlis me-5 nawiliT (agreTve, sxva muxlebiT) dadgenili Sedegebi da Sesabamisi 
safuZvlebis arsebobisas _ sagadasaxado sanqciebi.

kiTxva:

gvainteresebs, sadme weria Tu ara, rom virtualuri zonis iuridiuli piri mo-
gebisagan gaTavisuflebul produqts „maincdamainc“ saqarTvelos teritori-
aze unda qmnides. sagadasaxado kodeqsSi ubralod weria `virtualuri zonis 
iuridiuli piris mier Seqmnili sainformacio teqnologiebis saqarTvelos 
farglebis gareT miwodebiT miRebuli mogeba (mogebis ganawileba)~. 

gTxovT gangvimartoT Tqveni mosazreba virtualuri zonis pirobebSi Seqmnil 
saqonelze.

pasuxi:

sagadasaxado kodeqsSi amgvari moTxovna ar aris. ssk-is me-2 muxlis mixedviT dabegvris 
miznebisTvis gamoiyeneba terminebis is mniSvneloba rac maT gaaCniaT Sesabamis 
kanonmdeblobaSi. Semosavlis samsaxurisve midgomebiT im SemTxvevaSi, Tu termini 
ganmartebulia sagadasaxado kodeqsSi aRniSnuli terminis kidev ufro dasazusteblad, 
sxva kanonmdeblobis CanawerebisTvis mimarTva da dabegvris miznebisTvis maTi 
praqtikaSi gamoyeneba ar xdeba. ssk-is terminebis muxlSi anu im muxlSi, romelic 
gamoiyeneba dabegvris miznebisTvis (ssk-is muxli 8) savaldebulo wesiT ar moiTxoveba 
is, rom aseTi xarjis ZiriTadi nawili gaweuli unda iyos saqarTveloSi. garda amisa, 
sferos maregulirebel sxva kanonSic, romelzec Semosavlebis samsaxuri apelirebs 
miniSnebulia is, rom dabegvris miznebisTvis gamoiyeneba ssk-is debulebebi. aqedan 
gamomdinare, Cveni azriT, arasworia gavrcelebuli mosazreba imis Sesaxeb, rom aseTi 
xarjis saqarTveloSi gawevis valdebuleba kompaniebs gaaCniaT. Sinaarsobrivad Tu 
miudgebiT, SesaZloa araswori iyos aseTi kompaniebis ardabegvra, romlebsac ar 
uwevT xarjis gaReba saqarTveloSi, Tumca sagadasaxado kanonmdeblobis dRevandeli 
redaqcia am kompaniebis dabegvras ar iTvaliswinebs.

kiTxva:

registrirebuli var rogorc individualuri mewarme, mainteresebs saqmiano-
bis SeCerebisa da statusis gauqmebis Semdgom, rogor ibegreba individualuri 
mewarmis balansze arsebuli ZiriTadi saSualebebi (sakuTrebaSi arsebuli ko-
merciuli farTobi), debitorebi (nisiad miwodebul saqonelze fuli mergeba) da 
bolos, sasaqonlo-materialuri maragebi, saqonlis naSTebi?

pasuxi:

Tqveni kiTxvidan gamomdinare, saSemosavlo gadasaxadiT dabegvris safuZvels 
ver vxedavT. qonebis gadasaxads (rogorc aqtiuri, ise gauqmebuli statusis 
SemTxvevaSi) ixdiT fizikuri pirisTvis dadgenili saerTo wesiT. rac Seexeba 
dRg-s, am kuTxiT pasuxis gacema gviWirs, vinaidan saWiro niuansebi Tqvens kiTxvaSi 
aRwerili ar aris. magaliTad, iyaviT Tu ara dRg-is gadamxdelad registrirebuli, 
gqondaT Tu ara CaTvlili dRg, gqondaT Tu ara dRg-gan CaTvlis uflebis gareSe 
gaTavisuflebuli brunvebi da a.S. am kiTxvebze pasuxis misaRebad gTxovT, gaecnoT 
„gadasaxadebis administrirebis Sesaxeb“ saqarTvelos finansTa ministris 2010 
wlis 31 dekembris #996 brZanebiT damtkicebuli instruqciis 731-e muxls an 
mimarToT konsultants.



71

kiTxva:

registrirebul aaip-Si Sps-Tan dadebuli ijaris xelSekruleba damxvda, sadac 
gadasaxdel ijaris TanxaSi araa miTiTebuli termini: „saqarTvelos kanonmde-
blobiT gaTvaliswinebuli gadasaxadebis CaTvliT“ da arc is, Tu romelma mxa-
rem unda gadaixados saSemosavlo gadasaxadi. amitom meijare wina periodSi ar 
ixdida ijaris saSemosavlos. axla aRmoCnda, rom arc moijare ixdida saSemosav-
los. mainteresebs, vin unda gadaixados gadasaxadi?

pasuxi:

Tu, rogorc Tqven aRwerT, garigeba arsebobs iuridiul pirebs (aaip da Sps) 
Soris, maSin TiToeuli mxare ixdis Tavis kuTvnil gadasaxads da erTmaneTs 
arafers ukavebs. am SemTxvevaSi, saijaro TanxaSi gadasaxadebis Sesaxeb miTiTebis 
ararseboba niSnavs, rom es Tanxa moicavs gadasaxadebs. anu, aranairi saSemosavlo 
gadasaxadis dakaveba an meore mxaris mier gadaxda, am SemTxvevaSi, ar moxdeba.

kiTxva:

sawarmom, registraciis mizniT, mimarTa Semosavlebis samsaxurs da sawarmos 
mieniWa arakvalificiuri dRg-is gadamxdelis statusi. valdebulia Tu ara 
sawarmo, isev Caabaros dRg-is deklaraciebi?

pasuxi:

deklaraciis Cabareba savaldebulo ar aris, Tu pirs Sesabamis periodSi ara aqvs 
Sesabamisi brunva.

kiTxva:

kompaniis uwyveti 12 Tvis brunvebi ramdenime welia ar aRemateba 100 000 lars.  
ra procedurebia saWiro dRg-is registraciis gasauqmeblad, im SemTxvevaSi, 
Tu 2015-2018 wlebSi sakuTari Senoba-nagobobis aSenebis dros CaTvlili aqvs  
dRg-is Tanxebi. gvainteresebs, es garkveul problemebs warmoSobs Tu ara, ra sax-
is problemebi SeiZleba Semeqmnas?

pasuxi:

es sakiTxi uamrav niuanss Seicavs, romelTa codnis gareSec gagviWirdeba swori 
pasuxis gacema. SegiZliaT gaecnoT „gadasaxadebis administrirebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos finansTa ministris 2010 wlis 31 dekembris #996 brZanebiT 
damtkicebuli instruqciis 731-e muxls an mimarToT konsultants. 

aseve SegiZlia gaecnoT meTodur miTiTebas aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT:
https://rs.ge/Media/Defaul

https://rs.ge/Media/Default/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98_N1_%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%92-%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1.pdf
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.05.21 2,1389 5,6238 4,1818 4,8076 2,8180 3,5553 4,2086 9,1411 8,4905 1,1602 4,1294 3,7940 1,6165 3,4503

02.05.21 2,1389 5,6238 4,1818 4,8076 2,8180 3,5553 4,2086 9,1411 8,4905 1,1602 4,1294 3,7940 1,6165 3,4503

03.05.21 2,1389 5,6238 4,1818 4,8076 2,8180 3,5553 4,2086 9,1411 8,4905 1,1602 4,1294 3,7940 1,6165 3,4503

04.05.21 2,1389 5,6238 4,1818 4,8076 2,8180 3,5553 4,2086 9,1411 8,4905 1,1602 4,1294 3,7940 1,6165 3,4503

05.05.21 2,1138 5,5566 4,1319 4,7751 2,7563 3,5138 4,1314 9,0734 8,3865 1,1473 4,0648 3,7598 1,5994 3,4398

06.05.21 2,1106 5,5586 4,1334 4,7873 2,7410 3,5145 4,1425 9,0352 8,3912 1,1488 4,0551 3,7644 1,6004 3,4399

07.05.21 2,1196 5,5776 4,1474 4,7889 2,7485 3,5265 4,1314 9,0448 8,4179 1,1581 4,0728 3,7877 1,6066 3,4430

08.05.21 2,1192 5,5742 4,1450 4,7776 2,7541 3,5243 4,1317 9,0452 8,4132 1,1563 4,0873 3,7777 1,6106 3,4324

09.05.21 2,1192 5,5742 4,1450 4,7776 2,7541 3,5243 4,1317 9,0452 8,4132 1,1563 4,0873 3,7777 1,6106 3,4324

10.05.21 2,1192 5,5742 4,1450 4,7776 2,7541 3,5243 4,1317 9,0452 8,4132 1,1563 4,0873 3,7777 1,6106 3,4324

11.05.21 2,1256 5,5931 4,1590 4,8182 2,7562 3,5369 4,1615 9,1014 8,4428 1,1631 4,1098 3,7971 1,6234 3,4174

12.05.21 2,1296 5,6024 4,1656 4,8418 2,7605 3,5428 4,1572 9,1470 8,4549 1,1617 4,1186 3,7973 1,6305 3,4271

13.05.21 2,1296 5,6024 4,1656 4,8418 2,7605 3,5428 4,1572 9,1470 8,4549 1,1617 4,1186 3,7973 1,6305 3,4271

14.05.21 2,1153 5,5626 4,1366 4,8054 2,7486 3,5186 4,0758 9,0888 8,3949 1,1584 4,0610 3,7752 1,6174 3,4283

15.05.21 2,1161 5,5664 4,1392 4,8110 2,7467 3,5208 4,1332 9,1323 8,4024 1,1635 4,0861 3,7770 1,6223 3,4186

16.05.21 2,1161 5,5664 4,1392 4,8110 2,7467 3,5208 4,1332 9,1323 8,4024 1,1635 4,0861 3,7770 1,6223 3,4186

17.05.21 2,1161 5,5664 4,1392 4,8110 2,7467 3,5208 4,1332 9,1323 8,4024 1,1635 4,0861 3,7770 1,6223 3,4186

18.05.21 2,1125 5,5572 4,1325 4,7938 2,7349 3,5150 4,1142 9,1006 8,3888 1,1721 4,0721 3,7738 1,6218 3,3979

19.05.21 2,1174 5,5688 4,1411 4,8154 2,7480 3,5225 4,1321 9,1456 8,4054 1,1797 4,0825 3,7766 1,6280 3,3899

20.05.21 2,1083 5,5424 4,1213 4,7832 2,7458 3,5048 4,0795 9,1135 8,3635 1,1733 4,0533 3,7464 1,6195 3,3770

21.05.21 2,0908 5,4998 4,0895 4,7378 2,7391 3,4779 4,0234 9,0621 8,2986 1,1685 4,0171 3,7218 1,6043 3,3537

22.05.21 2,0665 5,4349 4,0414 4,7019 2,7106 3,4371 3,9787 9,0014 8,2033 1,1585 3,9905 3,6881 1,5887 3,3056

23.05.21 2,0665 5,4349 4,0414 4,7019 2,7106 3,4371 3,9787 9,0014 8,2033 1,1585 3,9905 3,6881 1,5887 3,3056

24.05.21 2,0665 5,4349 4,0414 4,7019 2,7106 3,4371 3,9787 9,0014 8,2033 1,1585 3,9905 3,6881 1,5887 3,3056

25.05.21 2,0628 5,4424 4,0473 4,6820 2,6803 3,4420 3,9637 9,0127 8,2160 1,1642 3,9833 3,6926 1,5924 3,3126

26.05.21 2,0668 5,4360 4,0420 4,6735 2,7220 3,4378 3,9613 9,0150 8,2078 1,1610 3,9927 3,6868 1,5885 3,2993

27.05.21 2,0668 5,4360 4,0420 4,6735 2,7220 3,4378 3,9613 9,0150 8,2078 1,1610 3,9927 3,6868 1,5885 3,2993

28.05.21 2,0357 5,3556 3,9824 4,6117 2,7130 3,3872 3,9040 8,8844 8,0984 1,1449 3,9311 3,6330 1,5647 3,2635

29.05.21 2,0413 5,3683 3,9922 4,6471 2,7250 3,3952 3,9249 8,8972 8,1150 1,1476 3,9459 3,6437 1,5690 3,2779

30.05.21 2,0413 5,3683 3,9922 4,6471 2,7250 3,3952 3,9249 8,8972 8,1150 1,1476 3,9459 3,6437 1,5690 3,2779

31.05.21 2,0413 5,3683 3,9922 4,6471 2,7250 3,3952 3,9249 8,8972 8,1150 1,1476 3,9459 3,6437 1,5690 3,2779

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

01.05.21 2,8033 2,6861 2,2033 0,4214 3,1651 9,3937 0,8215 10,6300 2,6022 11,4590 5,3343 4,4448 4,6600 2,5022

02.05.21 2,8033 2,6861 2,2033 0,4214 3,1651 9,3937 0,8215 10,6300 2,6022 11,4590 5,3343 4,4448 4,6600 2,5022

03.05.21 2,8033 2,6861 2,2033 0,4214 3,1651 9,3937 0,8215 10,6300 2,6022 11,4590 5,3343 4,4448 4,6600 2,5022

04.05.21 2,8033 2,6861 2,2033 0,4214 3,1651 9,3937 0,8215 10,6300 2,6022 11,4590 5,3343 4,4448 4,6600 2,5022

05.05.21 2,7918 2,6541 2,1982 0,4126 3,1440 9,3651 0,8190 10,5775 2,5759 11,4090 5,3125 4,4285 4,6572 2,4550

06.05.21 2,8028 2,6618 2,1946 0,4114 3,1466 9,3654 0,8190 10,5321 2,5767 11,4169 5,3127 4,4278 4,6540 2,4733

07.05.21 2,8120 2,6694 2,1944 0,4140 3,1555 9,3738 0,8198 10,5513 2,5796 11,4234 5,3192 4,4321 4,6677 2,4827

08.05.21 2,8178 2,6694 2,1901 0,4147 3,1450 9,3449 0,8172 10,5156 2,5786 11,3920 5,3204 4,4193 4,6692 2,4761

09.05.21 2,8178 2,6694 2,1901 0,4147 3,1450 9,3449 0,8172 10,5156 2,5786 11,3920 5,3204 4,4193 4,6692 2,4761

10.05.21 2,8178 2,6694 2,1901 0,4147 3,1450 9,3449 0,8172 10,5156 2,5786 11,3920 5,3204 4,4193 4,6692 2,4761

11.05.21 2,8196 2,6943 2,1768 0,4143 3,1430 9,3041 0,8137 10,5225 2,5809 11,3610 5,3302 4,4003 4,6593 2,4923

12.05.21 2,8297 2,6862 2,1820 0,4136 3,1522 9,3305 0,8160 10,4568 2,5845 11,3933 5,3339 4,4122 4,6729 2,4929

13.05.21 2,8297 2,6862 2,1820 0,4136 3,1522 9,3305 0,8160 10,4568 2,5845 11,3933 5,3339 4,4122 4,6729 2,4929

14.05.21 2,8212 2,6381 2,1866 0,4034 3,1272 9,3338 0,8163 10,4023 2,5667 11,3821 5,3094 4,4135 4,6691 2,4471

15.05.21 2,8178 2,6453 2,1830 0,4052 3,1251 9,3074 0,8140 10,4394 2,5621 11,3575 5,3104 4,4018 4,6642 2,4638

16.05.21 2,8178 2,6453 2,1830 0,4052 3,1251 9,3074 0,8140 10,4394 2,5621 11,3575 5,3104 4,4018 4,6642 2,4638

17.05.21 2,8178 2,6453 2,1830 0,4052 3,1251 9,3074 0,8140 10,4394 2,5621 11,3575 5,3104 4,4018 4,6642 2,4638

18.05.21 2,8059 2,6344 2,1628 0,4064 3,1136 9,2510 0,8090 10,3708 2,5449 11,2887 5,2759 4,3746 4,6406 2,4485

19.05.21 2,8167 2,6445 2,1590 0,4067 3,1109 9,2292 0,8071 10,3683 2,5488 11,2734 5,2755 4,3655 4,6409 2,4594

20.05.21 2,7972 2,6172 2,1543 0,4017 3,0916 9,1941 0,8040 10,3487 2,5353 11,2267 5,2454 4,3493 4,6154 2,4294

21.05.21 2,7662 2,5991 2,1341 0,4003 3,0779 9,1307 0,7985 10,2736 2,5161 11,1493 5,2081 4,3202 4,5875 2,4073

22.05.21 2,7439 2,5691 2,1081 0,3950 3,0421 8,9997 0,7870 10,1686 2,4854 10,9967 5,1404 4,2571 4,5382 2,3830

23.05.21 2,7439 2,5691 2,1081 0,3950 3,0421 8,9997 0,7870 10,1686 2,4854 10,9967 5,1404 4,2571 4,5382 2,3830

24.05.21 2,7439 2,5691 2,1081 0,3950 3,0421 8,9997 0,7870 10,1686 2,4854 10,9967 5,1404 4,2571 4,5382 2,3830

25.05.21 2,7461 2,5600 2,1129 0,3947 3,0424 9,0188 0,7887 10,1604 2,4911 11,0126 5,1531 4,2656 4,5400 2,3778

26.05.21 2,7398 2,5603 2,1069 0,3922 3,0288 8,9826 0,7855 10,1752 2,4895 10,9721 5,1500 4,2503 4,5335 2,3851

27.05.21 2,7398 2,5603 2,1069 0,3922 3,0288 8,9826 0,7855 10,1752 2,4895 10,9721 5,1500 4,2503 4,5335 2,3851

28.05.21 2,6973 2,5286 2,0807 0,3865 2,9891 8,8851 0,7770 10,0468 2,4673 10,8530 5,1199 4,2047 4,4960 2,3846

29.05.21 2,7088 2,5296 2,0913 0,3824 2,9823 8,9243 0,7805 10,0812 2,4771 10,8937 5,1501 4,2231 4,5252 2,3771

30.05.21 2,7088 2,5296 2,0913 0,3824 2,9823 8,9243 0,7805 10,0812 2,4771 10,8937 5,1501 4,2231 4,5252 2,3771

31.05.21 2,7088 2,5296 2,0913 0,3824 2,9823 8,9243 0,7805 10,0812 2,4771 10,8937 5,1501 4,2231 4,5252 2,3771
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.05.21 4,6439 2,0276 1,3495 9,8580 1,9430 6,6374 3,0507 0,3281 1,2434 0,8059 4,0700 2,4270 0,6456

02.05.21 4,6439 2,0276 1,3495 9,8580 1,9430 6,6374 3,0507 0,3281 1,2434 0,8059 4,0700 2,4270 0,6456

03.05.21 4,6439 2,0276 1,3495 9,8580 1,9430 6,6374 3,0507 0,3281 1,2434 0,8059 4,0700 2,4270 0,6456

04.05.21 4,6439 2,0276 1,3495 9,8580 1,9430 6,6374 3,0507 0,3281 1,2434 0,8059 4,0700 2,4270 0,6456

05.05.21 4,5912 2,0214 1,3414 9,8280 1,9360 6,6118 3,0414 0,3269 1,2372 0,8033 4,0577 2,3783 0,6320

06.05.21 4,6010 2,0217 1,3458 9,8283 1,9293 6,6072 3,0415 0,3271 1,2410 0,8069 4,0581 2,3860 0,6320

07.05.21 4,6139 2,0284 1,3537 9,8371 1,9321 6,5958 3,0443 0,3279 1,2412 0,8065 4,0617 2,4113 0,6429

08.05.21 4,6319 2,0170 1,3556 9,8069 1,9264 6,5755 3,0349 0,3271 1,2367 0,8047 4,0490 2,4099 0,6506

09.05.21 4,6319 2,0170 1,3556 9,8069 1,9264 6,5755 3,0349 0,3271 1,2367 0,8047 4,0490 2,4099 0,6506

10.05.21 4,6319 2,0170 1,3556 9,8069 1,9264 6,5755 3,0349 0,3271 1,2367 0,8047 4,0490 2,4099 0,6506

11.05.21 4,6231 2,0118 1,3493 9,7640 1,9180 6,5525 3,0216 0,3252 1,2311 0,8016 4,0324 2,4400 0,6526

12.05.21 4,6357 2,0175 1,3531 9,7917 1,9286 6,5653 3,0302 0,3254 1,2390 0,8031 4,0429 2,4532 0,6555

13.05.21 4,6357 2,0175 1,3531 9,7917 1,9286 6,5653 3,0302 0,3254 1,2390 0,8031 4,0429 2,4532 0,6555

14.05.21 4,6046 2,0182 1,3542 9,7951 1,9328 6,5645 3,0313 0,3253 1,2408 0,7999 4,0488 2,4201 0,6460

15.05.21 4,6170 2,0072 1,3551 9,7674 1,9265 6,5420 3,0227 0,3244 1,2379 0,7987 4,0392 2,4210 0,6440

16.05.21 4,6170 2,0072 1,3551 9,7674 1,9265 6,5420 3,0227 0,3244 1,2379 0,7987 4,0392 2,4210 0,6440

17.05.21 4,6170 2,0072 1,3551 9,7674 1,9265 6,5420 3,0227 0,3244 1,2379 0,7987 4,0392 2,4210 0,6440

18.05.21 4,5918 1,9969 1,3487 9,7083 1,9130 6,5055 3,0044 0,3224 1,2336 0,7946 4,0166 2,4002 0,6444

19.05.21 4,6003 1,9982 1,3478 9,6854 1,9058 6,5034 2,9986 0,3209 1,2361 0,7946 4,0153 2,4199 0,6426

20.05.21 4,5801 1,9892 1,3433 9,6486 1,9007 6,4787 2,9869 0,3194 1,2310 0,7888 4,0033 2,4056 0,6419

21.05.21 4,5552 1,9699 1,3353 9,5820 1,8913 6,4414 2,9670 0,3170 1,2207 0,7814 3,9826 2,3841 0,6315

22.05.21 4,5017 1,9426 1,3207 9,4446 1,8676 6,3467 2,9235 0,3119 1,2047 0,7714 3,9256 2,3711 0,6255

23.05.21 4,5017 1,9426 1,3207 9,4446 1,8676 6,3467 2,9235 0,3119 1,2047 0,7714 3,9256 2,3711 0,6255

24.05.21 4,5017 1,9426 1,3207 9,4446 1,8676 6,3467 2,9235 0,3119 1,2047 0,7714 3,9256 2,3711 0,6255

25.05.21 4,4992 1,9468 1,3204 9,4646 1,8742 6,3612 2,9305 0,3135 1,2065 0,7747 3,9427 2,3665 0,6173

26.05.21 4,4922 1,9379 1,3186 9,4266 1,8690 6,3387 2,9180 0,3119 1,2013 0,7729 3,9463 2,3857 0,6203

27.05.21 4,4922 1,9379 1,3186 9,4266 1,8690 6,3387 2,9180 0,3119 1,2013 0,7729 3,9463 2,3857 0,6203

28.05.21 4,4459 1,9179 1,2924 9,3243 1,8529 6,2669 2,8859 0,3078 1,1860 0,7610 3,9179 2,3816 0,6144

29.05.21 4,4555 1,9289 1,2931 9,3654 1,8622 6,2982 2,8971 0,3096 1,1922 0,7650 3,9062 2,3725 0,6257

30.05.21 4,4555 1,9289 1,2931 9,3654 1,8622 6,2982 2,8971 0,3096 1,1922 0,7650 3,9062 2,3725 0,6257

31.05.21 4,4555 1,9289 1,2931 9,3654 1,8622 6,2982 2,8971 0,3096 1,1922 0,7650 3,9062 2,3725 0,6257
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ebraelma saqme waago sasamarTloSi. 
gamovida sasamarTlodan, quCazed 
dadga da dauwyo Tvaliereba garedan 
gakeTebuls Temidis qandakebas. 

es ra qandakebaa? hkiTxa iqve mdgomT, 
eg TviT samarTaliao upasuxes.

_ samarTali? exla-ki aRar mikvirs, 
SigniT ratom aRar aris samarTali, 
raki quCaSi ayudebulao.

  

er   Ti va Wa ri mi vi da ve qil Tan da Ses-
Civ la, rom am - da -am kac ma sa qo ne li 
wa i Ro da fu li ar mom ca o.

veqili. angariSi saxlSi unda mi-
getana.

vaWari. mec swored agre moviqeci.

veqili. ra giTxra?

vaWari. gamomistumra, eSmakiskenamca 
gqonia gzao.

veqili. mere?

vaWari. mec avdeqi da Tqvensken 
gamovwie.

  

ime re li mo di o da Tbi liss. ze mo- 
qar T lis min dor ze Ca mox ta, cxe ni 
ga uS va sa Zo var zed, Tvi Ton ul va-
Se bi aik ra sa ul va Se Ti da wa mo w va 
da sa Zi neb lad. ro ca dro mo vi da 
was v li sa, cxe ni moaTvaliera. veRar 
naxa da mgzavrs glexsa hkiTxa:

_ cxeni xom ar ginaxavso?

_ da loc vi lo, cxe ni da ge ba da ul-
va Se bi age So, uke Te si ar iq ne bo dao, 
mi u go glex ma.

  

qa la qis bul var ze ori ka ci mas la-
a Tob da. am dros win ga mo u ta res 
mic va le bu li qar T ve li Ta va diS vi-
li. pa ta ra xans Sem deg som xis mic-
va le bu lic ga a ta res. er T ma me o res 
uTx ra:

_ uTu od im kni azs am som xis va li 
hmar Te bi a, rom ukan ga mos d go mi a o. 

  

erTs de da kacs ga e go na, rom gu ru-
leb ma mos w re bu li sity va- pa su xi 
ici an. ama Si ga mo sac de lad yi ri mis 
ome bis dros erTs gu ruls ga e xum ra 
Tur me _ `sa i qio Sors ari so?~

_ Sors un da iyos ba to no! ma ma- Ce-
mi oci we li wa dia rac wa su la da 
je rac ar dab ru ne bu la o, upa su xa 
gu rul ma.

  

Tqve ni Tav da pir ve li mte ri sas me-
li a o, uTx ra moZR var ma erT kacs.

di ax, ba to no, mar Tals hbrZa nebT, 
mag ram sa xa re ba Si xom swe ri a: `giy-
var deT mte ri Tqve ni o~.

mar Ta li a, swe ri a, xo lo is ki ar sad 
aris naT q va mi, rom ̀ Cay la peT mte ri 
Tqve ni o~.

  

sastumroSi buzebisgan Sewuxebulma 
megrelma guruls hkiTxa:

_ ra oxrobaa, pateni amdeni buzi... 
_ CvenSi erTsac ver deinaxav!

_ dedav, da TqvenSi rom saWmeli 
ar aris, ras unda miajdes buzi? _ 
sxapa-sxupiT miaxala gurulma.  

nakvesebi warsulidan
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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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