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 აუდიტორული კომპანია

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“  

(„ბაფი“) გამგეობას

დასკვნა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე

მოსაზრება

ჩავატარეთ ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ 
(„ბაფი“) კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც შედგება 2020 წლის 
31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის 
ანგარიშგებისგან, აღნიშნული თარიღით დამთავრებული წლის კონსოლიდირებული სრული 
შემოსავლის ანგარიშგების, საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგებისა 
და ფულადი ნაკადების კონსოლიდირებული ანგარიშგებისაგან, ასევე ფინანსურ ანგარიშგებაზე 
დართული შენიშვნებისგან, მათ შორის, ყველა მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე 
მიმოხილვისგან.

ჩვენი აზრით, თანდართული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი 
ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად ასახავს ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ 
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) ფინანსურ მდგომარეობას 2020 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით, აგრეთვე მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების 
მოძრაობას იმ წლისთვის, რომელიც დასრულდა მოცემული თარიღით, მცირე და საშუალო 
საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს - ფასს) შესაბამისად. 

მოსაზრების საფუძველი

აუდიტს წარვმართავდით აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს-ების) შესაბამისად. ამ 
სტანდარტებით განსაზღვრული ჩვენი პასუხისმგებლობები დეტალურად აღწერილია ჩვენი 
დასკვნის - „აუდიტორის პასუხისმგებლობა კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე“ 
- ნაწილში. ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და 
აუდიტორთა ფედერაციისაგან“ („ბაფი“) ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების 
საბჭოს (ბესსს) პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსისა და იმ ეთიკური ნორმების 
შესაბამისად, რომლებიც ეხება ჩვენ მიერ ჩატარებულ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს. გარდა 
ამისა, შევასრულეთ ამ ნორმებით და ბესსს-ის ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული სხვა ეთიკური 
ვალდებულებებიც. გვჯერა, რომ ჩვენ მიერ მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები საკმარისი 
და შესაფერისია ჩვენი მოსაზრების გამოთქმისთვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად.

ხელმძღვანელობისა და მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირთა პასუხისმგებლობა 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია თანდართული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების 
მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად (მსს - ფასს), ასევე შიდა კონტროლზე, რომელსაც იგი 
აუცილებლად მიიჩნევს ისეთი ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად, რომელიც არ შეიცავს 
თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას.

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას ხელმძღვანელობას ევალება, 
შეაფასოს ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ 
(„ბაფი“) ფუნქციონირებადობის უნარი და, აუცილებლობის შემთხვევაში, ფინანსური ანგარიშგების 
შენიშვნებში განმარტოს საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია საწარმოს ფუნქციონირებადობასთან 
და ანგარიშგების საფუძვლად საწარმოს ფუნქციონირებადობის პრინციპის გამოყენებასთან, იმ 
შემთხვევის გარდა, როდესაც ხელმძღვანელობას განზრახული აქვს კომპანიის ლიკვიდაცია ან 
საქმიანობის შეწყვეტა, ან თუ არა აქვს სხვა რეალური არჩევანი, ასე რომ არ მოიქცეს.

მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან ა(ა)იპ „საქართველოს 
პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) კონსოლიდირებული 
ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე.
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აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე

ჩვენი მიზანია, მოვიპოვოთ დასაბუთებული რწმუნება იმის თაობაზე, მოცემული კონსოლიდირებული 
ფინანსური ანგარიშგება შეიცავს თუ არა თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას 
და შევადგინოთ აუდიტორის დასკვნა, რომელიც მოიცავს ჩვენს მოსაზრებას. დასაბუთებული 
რწმუნება მაღალი დონის რწმუნებაა, მაგრამ არ არის იმის გარანტია, რომ ასს-ების შესაბამისად 
ჩატარებული აუდიტი ყოველთვის გამოავლენს ნებისმიერ არსებით უზუსტობას, რომელიც 
არსებობს. უზუსტობები შეიძლება გამოწვეული იყოს თაღლითობით ან შეცდომით და არსებითად 
მიიჩნევა იმ შემთხვევაში, თუ, გონივრულ ფარგლებში, მოსალოდნელია, რომ ისინი, ცალ-ცალკე 
ან ერთობლივად, გავლენას მოახდენს იმ მომხმარებლების ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, 
რომლებიც დაეყრდნობიან მოცემულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას.

ასს-ების შესაბამისად აუდიტის ჩატარება ითვალისწინებს აუდიტორის მიერ პროფესიული განსჯის 
გამოყენებას და პროფესიული სკეპტიციზმის შენარჩუნებას აუდიტის პროცესში. გარდა ამისა, ჩვენ:

• ვადგენთ და ვაფასებთ თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ, ფინანსური ანგარიშგების 
არსებითი უზუსტობის რისკებს; ვგეგმავთ და ვატარებთ ამ რისკებზე რეაგირებისთვის გამიზნულ 
აუდიტორულ პროცედურებს და ვკრებთ ისეთ აუდიტორულ მტკიცებულებებს, რომლებიც 
საკმარისი და შესაფერისი იქნება ჩვენი მოსაზრების გამოთქმისთვის აუცილებელი საფუძვლის 
შესაქმნელად. რისკი იმისა, რომ ვერ გამოვლინდება თაღლითობით გამოწვეული არსებითი 
უზუსტობა უფრო მაღალია, ვიდრე რისკი იმისა, რომ ვერ გამოვლინდება შეცდომით გამოწვეული 
უზუსტობა, რადგან თაღლითობა შეიძლება გულისხმობდეს ფარულ შეთანხმებას, გაყალბებას, 
ოპერაციების განზრახ გამოტოვებას, აუდიტორისთვის წინასწარგანზრახულად არასწორი 
ინფორმაციის მიწოდებას ან შიდა კონტროლის იგნორირებას. 

• შევისწავლით აუდიტისთვის შესაფერის შიდა კონტროლის საშუალებებს, რათა დავგეგმოთ 
კონკრეტული გარემოებების შესაფერისი აუდიტორული პროცედურები და არა იმ მიზნით, 
რომ მოსაზრება გამოვთქვათ ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და 
აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) შიდა კონტროლის ეფექტიანობაზე.

• ვაფასებთ ხელმძღვანელობის მიერ გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის მიზანშეწონილობას, 
ხელმძღვანელობის მიერ განსაზღვრული სააღრიცხვო შეფასებების დასაბუთებულობასა და 
შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მართებულობას. 

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

ვაფასებთ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას მთლიანობაში, მის სტრუქტურასა და შინაარსს, მათ 
შორის, ახსნა-განმარტებებს და ასევე, ფინანსური ანგარიშგება უზრუნველყოფს თუ არა ფინანსური 
ანგარიშგების საფუძვლად აღებული ოპერაციებისა და მოვლენების სამართლიან წარდგენას. 

ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) 
ხელმძღვანელობას ინფორმაციას ვაწვდით აუდიტის დაგეგმილი მასშტაბისა და ვადების, ასევე 
აუდიტის პროცესში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხების, მათ შორის, შიდა კონტროლის 
სისტემაში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებების შესახებ.

ამასთან, ხელმძღვანელობას გადავცემთ დოკუმენტს, სადაც ვადასტურებთ, რომ დავიცავით 
დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული შესაფერისი ეთიკური ნორმები და ხელმძღვანელობას 
ვაცნობეთ ყველა ურთიერთობისა და სხვა საკითხების შესახებ, რომლებიც, გონივრულ ფარგლებში, 
შეიძლება მიჩნეულიყო, რომ დაკავშირებულია ჩვენს დამოუკიდებლობასთან. ასევე შესაბამისი 
დამცავი ზომების შესახებ აუცილებლობის შემთხვევაში.

შპს „ინტელექტაუდიტის“ სახელით (რეგ. №SARASF583489)
გარიგების პარტნიორი, აუდიტორი
ლაშა ვეფხვაძე (რეგ. № SARAS-A-730184) 
27 ივლისი, 2021 წელი
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ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა  
და აუდიტორთა ფედერაცია“ („ბაფი“) კონსოლიდირებული  

სრული შემოსავლის ანგარიშგება 
2020 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის 

(ქართულ ლარში)

 
შენიშვნები

2020 
წლის 31 

დეკემბერი

2019 
წლის 31 

დეკემბერი

ამონაგები 5  1,134,908  1,275,749 

სხვა შემოსავლები 6 348,395 329,397 

ცვლილებები მარაგის ნაშთში  (57,307) 11,713 

შეძენილი ნედლეული და მასალები  (137,901)  (95,764)

დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები  (869,322)  (903,567)

ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი  (40,179)  (45,648)

სხვა ხარჯები 7  (425,301)  (595,395)

მოგება დაბეგვრამდე    (46,707) (23,515)

საგადასახადო ხარჯი    (12,353)  (32,647) 

წლიური მოგება    (59,060)  (56,162)

სრული შემოსავლის მთლიანი თანხა    (59,060)  (56,162)

სათავო საწარმოს წილი    (63,421)  (80,777)

არამაკონტროლებელი წილი    4361 24,615 

  შენიშვნები 2020 
წლის 31 

დეკემბერი

2019 
წლის 31 

დეკემბერი

აქტივები

გრძელვადიანი აქტივები

ძირითადი საშუალებები 8 720,116 753,711 

არამატერიალური აქტივები 9 5,538 11,910 

გუდვილი 16 5,679 _ 

ინვესტიციები სხვა საწარმოში   _ 400 

სულ გრძელვადიანი აქტივები   731,333 766,021 

მიმდინარე აქტივები

მარაგი 10 159,315 201,348 
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სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 11 286,398 218,132 

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები 12 757,376 854,424 

სულ მიმდინარე აქტივები   1,203,089 1,273,904 

სულ აქტივები   1,934,422 2,039,925 

საკუთარი კაპიტალი და 
ვალდებულებები

საკუთარი კაპიტალი

ბაფის განვითარების ფონდი 1,459,682 1,520,205 

გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი (59,060) (56,162)

არამაკონტროლებელი წილი   306,557 336,496 

სულ საკუთარი კაპიტალი   1,707,179 1,800,539 

გრძელვადიანი ვალდებულებები

გადავადებული შემოსავალი 13 _ 28,313 

სულ გრძელვადიანი 
ვალდებულებები

  _ 28,313 

მოკლევადიანი ვალდებულებები

სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები 14 210,593 205,967 

საგადასახადო ვალდებულებები 15  16,650  5,106 

სულ მოკლევადიანი 
ვალდებულებები

  227,243  211,073 

სულ საკუთარი კაპიტალი და 
ვალდებულებები

   1,934,422 2,039,925 

ბაფის 
განვითარების 

ფონდი

არა მა კონ
ტრო ლე ბე ლი 

წი ლი

სულ

31.12.2018 ნაშთი  1,544,820  402,531 1,947,351 

მოცემული პერიოდის წმინდა 
მოგება-ზარალი

 (80,777)  24,615 (56,162)

გაცემული დივიდენდი  -  (90,650) (90,650)

31.12.2019 ნაშთი  1,464,043  336,496 1,800,539 

მოცემული პერიოდის წმინდა 
მოგება-ზარალი

 (63,421) 4,361 (59,060)

გაცემული დივიდენდი  -  (34,300) (34,300)

31.12.2020 ნაშთი  1,400,622  306,557 1,707,179 
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  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

ფულადი სახსრების მოძრაობა საოპერაციო 
საქმიანობიდან

კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები 1,253,065  1,453,133 

საწევრო შენატანები  144,609 154,300 

სხვა საოპერაციო შემოსავლები  40,376 111,586 

გადახდილი ხელფასები  (601,880) (738,796)

გადახდილი გადასახადები  (320,135) (452,641)

ადმინისტრაციულ და სხვა არასაოპერაციო 
ხარჯებზე გადახდები  (312,174) (382,043)

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული  (139,233) (127,821)

გაცემული დივიდენდი  (31,219) (86,118)

გადახდილი იჯარა  (103,370) (18,000)

გადახდილი საწევრო  (15,278) (13,373)

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო 
საქმიანობიდან  (85,238) (99,773)

ფულადი სახსრების მოძრაობა საინვესტიციო 
საქმიანობიდან

გაცემული სესხის დაფარვა - 12,836 

გრელვადიანი აქტივის რეალიზაციით 
მიღებული შემოსავალი  (6,000)  - 

ძირითადი საშუალებების შეძენა  (5,810) (45,338)

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო 
საქმიანობიდან  (11,810) (32,503)

ფულადი სახსრების წმინდა ზრდა  (97,048) (132,275)

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები 
საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის  854,424 986,699 

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები 
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის  757,376 854,424 
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1.ზოგადი ინფორმაცია
საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი) 
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ 
პროფესიულ ორგანიზაციას (რეგისტრირებული კავშირი). ბაფის იურიდიული 
მისამართი და საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის საქართველო, ქ. თბილისი, 
წერეთლის გამზირი 61. ბაფის საქმიანობა, ძირითადად, უკავშირდება ბუღალტერთა 
და აუდიტორთა მომზადებას, გადამზადებას, პროფესიულ სერტიფიცირებასა და 
განგრძობით განათლებას. წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს ბაფისა 
და მისი შვილობილი კომპანიების შპს „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის“ და შპს 
ჟურნალ „ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშებას“ წლიურ კონსოლიდირებულ ფინანსურ 
ანგარიშგებას.
შპს „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის“ ძირითადი საქმიანობის საგანია 
საგანმანათლებლო საქმიანობა, ბუღალტერთა მომზადება, გადამზადება. 
შპს „ჟურნალი ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშება“ გამოსცემს ყოველთვიურ 
სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალს „ბუღალტრული აღრიცხვა“.
ბაფის ეკონომიკური საქმიანობა, ძირითადად, უკავშირდება ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
მომზადებას, გადამზადებას, პროფესიულ სერტიფიცირებასა და განგრძობით განათლებას.
ბაფი საქმიანობას ახორციელებს სათავო ოფისისა (ქ. თბილისი, წერეთლის გამზირი 61) 
და შემდეგი რეგიონალური და რაიონული ფილიალის მეშვეობით: 
• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალი;
• იმერეთის რეგიონალური ფილიალი;
• სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური ფილიალი;
• კახეთის რეგიონალური ფილიალი;
• რუსთავის რაიონული ფილიალი;
• ფოთის რაიონული ფილიალი
• გორის რაიონული ფილიალი

2.კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი
(ა) შესაბამისობის დეკლარაცია
წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო 
საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.
ფინანსური ანგარიშგება არის ერთი საწარმოს ანგარიშგება 2020 წლის პირველი 
იანვრით დაწყებული და 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისათვის. 
ფინანსური ანგარიშგების თანხები დამრგვალებულია ერთეულამდე სიზუსტით.
ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას გამოყენებული მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო 
პოლიტიკა მოცემულია ქვემოთ. აღნიშნული პოლიტიკა თანმიმდევრულადაა გამო-
ყენებული ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილ ყველა ინფორმაციაზე, თუ ეს 
სხვაგვარად არ არის აღნიშნული.

(ბ) შეფასების საფუძველი
ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია პირვანდელი ღირებულების მეთოდის მიხედვით. 
ხელმძღვანელობას სჯერა, რომ ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება შესაბამისია 
კომპანიისთვის.
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(გ) ფუნქციონირებადი საწარმოს დაშვება 
ხელმძღვანელობამ აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგება მოამზადა ფუნქციონირებადი 
საწარმოს პრინციპის საფუძველზე. აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას ხელმ-
ძღვანელობამ მხედველობაში მიიღო კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა, დადებითი 
საოპერაციო ფულადი ნაკადები, მიმდინარე გეგმები, ოპერაციების მოგებიანობა და 
ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ფინანსურ რესურსებთან წვდომის შესაძლებლობა. 
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ 2020 წლის მარტში ოფიციალურად გამოაცხადა 
COVID -19 პანდემია. პანდემიის გავლენის შემცირების მიზნით, საქართველოს მთავრობამ 
მიიღო შესაბამისი ზომები და დააწესა ისეთი შეზღუდვები, როგორიცაა კარანტინი, 
კომენდანტის საათი, საერთაშორისო ფრენების შეზღუდვები და სხვა ბიზნესშეზღუდვები. 
კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, აღნიშნულმა ზომებმა ნაწილობრივ 
შეზღუდა კომპანიის საქმიანობა, თუმცა ამ ღონისძიებებმა უარყოფითი გავლენა იქონია 
ქვეყნის ეკონომიკასა და ადგილობრივ ბიზნესზე.
კომპანიის ხელმძღვანელობამ მიიღო შესაბამისი ზომები კომპანიის საქმიანობაზე პანდემიის 
გავლენის შესამცირებლად. საოპერაციო პროცესები მიმდინარეობდა კომპანიაში ყველა 
წესებისა და რეგულაციების დაცვით. არსებული ეკონომიკური მდგომარეობისა და 
ზემოაღნიშნული ღონისძიებების სამომავლო შედეგების პროგნოზირება რთულია, მაგრამ 
კომპანიის ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ შესაბამისი ფინანსური რეზერვი აგრეთვე, 
ბაფის ფინანსური მდგრადობის გარანტია წმინდა აქტივების ღირებულება და ლიკვიდობის 
მაღალი დონე, რაც საფრთხეს არ უქმნის კომპანიას ფუნქციონირებადობასთან 
დაკავშირებით ანგარიშგების პერიოდის შემდგომ მინიმუმ 12 თვის განმავლობაში.

2.1. კონსოლიდაციის საფუძველი 
კონსოლიდირებული ფინანსურ ანგარიშგება შედგება ბაფისა და მისი შვილობილი 
კომპანიების შპს „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის“ და შპს „ჟურნალი 
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების“ ფინანსური ანგარიშგებისაგან. იგი ემყარება 
ფუნქციონირებადობისა და დარიცხვის მეთოდის ძირითად დაშვებებს. ფინანსურ 
ანგარიშგებაში ელიმინირებულია ყველანაირი შიდაჯგუფური ოპერაცია, ნაშთი, 
შემოსავალი და ხარჯი. 
ინფორმაცია ბაფის შვილობილი კომპანიის შესახებ:

სახელწოდება ძირითადი 
საქმიანობა

რეგისტრაციის 
და 

საქმიანობის 
ადგილი

ფლობილი წილი/ხმის 
უფლების მქონე წილი 

(%)
31/12/2020 31/12/2019

1 შპს 
„პროფესიონალ 
ბუღალტერთა 
ინსტიტუტი“

ბუღალტერთა 
მომზადება, 
გადამზადება

საქართველო 51 51

2 შპს „ჟურნალი 
ბუღალტრული 
აღრიცხვა-
ანგარიშგება“

პერიოდული 
სამეცნიერი-
პრაქტიკული 
ჟურნალის 
გამოცემა

საქართველო 100 20

2.2.კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და შეფასებისას 
გამოყენებული მეთოდები
კონსოლიდაციის პრინციპები 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ასახავს ფინანსურ ინფორმაციას ჯგუფის, 
როგორც ერთი მთლიანი ეკონომიკური ერთეულის შესახებ. კონსოლიდირებული 
ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად:
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ა) გაერთიანებულია ბაფის და მისი შვილობილი საწარმოების ფინანსური ანგარიშგება 
მუხლობრივად, აქტივების, ვალდებულებების, საკუთარი კაპიტალის, შემოსავლებისა 
და ხარჯების ანალოგიური მუხლების დაჯამებით;

ბ) გამორიცხულია შვილობილ საწარმოში ბაფის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის 
საბალანსო ღირებულება და ბაფის წილი შვილობილი საწარმოების საკუთარ 
კაპიტალში;

გ) შეფასებული და ასახულია არამაკონტროლებელი წილი, კონსოლიდირებული 
შვილობილი საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, ბაფის 
წილისგან განცალკევებით;

დ) შეფასებული და ასახულია არამაკონტროლებელი წილი კონსოლიდირებული 
შვილობილი საწარმოების წმინდა აქტივებში, ბაფის წილისაგან განცალკევებით.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა
3.1 ამონაგების აღიარება 
ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღი-
რებულებით. იგი არ მოიცავს გაცემულ ყველანაირ სავაჭრო ფასდათმობას, ასევე ვადაზ ე 
ადრე გადახდის და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებულ ფასდათმობებს. ამონაგებში 
ჩართულია მხოლოდ საკუთარი სახელით მიღებული, ან მისაღები ეკონომიკური 
სარგებლის მთლიანი თანხა.
მომსახურების გაწევის ამონაგები აღიარდება, მომსახურების ხელშეკრულების შეს-
რულების სტადიის მიხედვით საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, თუ შესაძლებელი 
იქნება მომსახურების გაწევის შედეგის საიმედოდ შეფასება. სხვა შემთხვევაში, ამონაგები 
აღიარდება მხოლოდ უკვე აღიარებული ანაზღაურებადი ხარჯების ოდენობის ფარგლებში.
საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც 
დაკმაყოფილებული იქნება ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობა: 
ა) საწარმო მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა 

მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს; 
ბ) საწარმო არ ინარჩუნებს უწყვეტ მენეჯერულ მონაწილეობას იმ დონით, რომელიც, 

ჩვეულებრივ, საკუთრების უფლებასთან ასოცირდება და არც გაყიდულ საქონელზე 
ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს; 

გ)  შესაძლებელია ამონაგების თანხის საიმედოდ შეფასება; 
დ) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებულ 

ეკონომიკურ სარგებელს; და
ე) შესაძლებელია მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებით უკვე გაწეული ან მომავალ 

პერიოდში გასაწევი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება.

3.2 ფინანსური ინსტრუმენტები
სავაჭრო მოთხოვნები
მომხმარებელზე მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის/მომსახურების 
მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება ამ პირისგან მისაღები ფულადი 
სახსრების არადისკონტირებული ღირებულებით, გაუფასურების (თანხის ამოღების 
შეუძლებლობა) გათვალისწინებით.
მომხმარებელზე ბიზნესის ჩვეულებრივი პირობებისგან განსხვავებული პირობებით 
უპროცენტო კრედიტით საქონლის/მომსახურების) მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა 
აღიარდება ამ საქონლის ნაღდი ანგარიშსწორებით გასაყიდი მიმდინარე ფასით და 
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური 
საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით, გაუფასურების (თანხის ამოღების შეუძლებლობა) 
გათვალისწინებით.
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სავაჭრო ვალდებულებები
მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის/მომსახურების 
შეძენიდან წარმოშობილი ვალდებულება აღიარდება მომწოდებლისთვის გადასახდელი 
დავალიანების არადისკონტირებული ღირებულებით.
უცხოურ ვალუტაში გამოსახულ მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი 
ვალდებულების ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც გამოწვეულია სავალუტო კურსის 
ცვლილებით, აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.
ფინანსური აქტივის გაუფასურების ზარალის შეფასება
ფინანსური აქტივებისთვის, რომელიც შეფასებულია ამორტიზებული ღირებულებით, 
გაუფასურების ზარალი არის სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და შეფასებული 
მომავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელ ღირებულებას შორის, რომელიც 
დისკონტირებულია აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით. 
როდესაც ფინანსურ აქტივს გააჩნია ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთი, დისკონტირების 
განაკვეთი გაუფასურების ზარალის შეფასებისთვის გამოიყენება ხელშეკრულების 
მიხედვით განსაზღვრული მიმდინარე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი.
ფინანსური აქტივისთვის, რომელიც შეფასებულია თვითღირებულებიდან გაუფასურების 
ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, გაუფასურების ზარალი არის სხვაობა 
აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და იმ თანხის საუკეთესო შეფასებას (რომელიც 
აუცილებლად იქნება მიახლოებითი სიდიდე) შორის, რომელსაც საწარმო მიიღებდა 
მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში, აქტივის გაყიდვის შემთხვევაში.
ძირითადი საშუალებები
ძირითადი საშუალებების შეფასება ხდება მისი თვითღირებულებიდან დაგროვილი 
ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული 
თანხით.
ცვეთის თანხა გამოანგარიშებულია წრფივი მეთოდის გამოყენებით. ძირითადი 
საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადა განსაზღვრულია ინდივიდუალურად 
და იგი მერყეობს 2-დან 10 წლამდე. სააღრიცხვო ჯგუფების მიხედვით ცვეთის ნორმა 
შეადგენს:
ოფისის აღჭურვილობა      20-30 %
ავეჯი და სხვა ინვენტარი      25-50 % 
სარტანსპორტო საშუალებები       10-15 %

თუ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ცვეთის ნორმა, აქტივის სასარგებლო მომსახურების 
ვადა, ან ნარჩენი ღირებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ახალი მოლოდინის ასახვის 
მიზნით, მოცემული აქტივის ცვეთა შესწორდება პერსპექტიულად.
ძირითადი საშუალების აღიარების შეწყვეტის შედეგად წარმოქმნილი შემოსულობა 
ან ზარალი (სხვაობა ძირითადი საშუალების გასვლის შედეგად წარმოქმნილ წმინდა 
შემოსულობასა და მის საბალანსო ღირებულებას შორის) აღიარდება პერიოდის მოგებაში 
ან ზარალში და კლასიფიცირდება სხვა შემოსავლის ან სხვა ხარჯის სახით.

არამატერიალური აქტივები
არამატერიალური აქტივის შეფასება ხდება თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორ-
ტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.
არამატერიალურ აქტივებს, ცვეთადი ღირებულების სისტემატურ საფუძველზე განაწილების 
მიზნით,სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში ერიცხებათ ამორტიზაცია 
წრფივი მეთოდით. ამორტიზაციის დასარიცხად გამოიყენება წლიური განაკვეთი  
15 პროცენტი.
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თუ არსებობს არამატერიალური აქტივის ნარჩენი ღირებულების ან მისი სასარგებლო 
მომსახურების ვადის შეცვლის რაიმე ნიშნები, აქტივის ნარჩენი ღირებულების, 
ამორტიზაციის მეთოდის, ან სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილება შესწორდება 
პერსპექტიულად.
მარაგი
მარაგის შეფასება ხდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის 
უმცირესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და 
გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები.
მარაგის ღირებულების შემცირების თანხა წარმოადგენს გაუფასურების ზარალს 
და დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. მომდევნო საანგარიშგებო 
თარიღისთვის მარაგის შეფასების დროს, თუ მარაგის დასრულებისა და გაყიდვისთვის 
საჭირო დანახარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასი გაიზრდება, მოხდება გაუფასურების 
თანხის აღდგენა (უკუგატარებით)იმგვარად, რომ ახალი საბალანსო ღირებულება 
იყოს უმცირესი, თვითღირებულებასა და მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 
დანახარჯებით შემცირებულ, შესწორებულ გასაყიდ ფასს შორის.
როდესაც მარაგი გაიყიდება, მისი საბალანსო ღირებულება აღიარდება იმ პერიოდის 
ხარჯად, როდესაც მიღებულ იქნა შესაბამისი ამონაგები.
გახარჯული მარაგის თვითღირებულების განსაზღვრისთვის გამოიყენება Fifo ფორმულა.
იჯარა
იჯარა კლასიფიცირდება ფინანსურ იჯარად, თუ იგი ითვალისწინებს აქტივის საკუთრებასთან 
დაკავშირებული ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადაცემას 
საწარმოსათვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება ჩვეულებრივ (საოპერაციო) იჯარად.
ფინანსური იჯარით ფლობილ აქტივებზე უფლებები აღიარდება, როგორც საწარმოს 
აქტივები, იჯარით აღებული ქონების რეალური ღირებულების ტოლი თანხით (ან, თუ მასზე 
ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დისკონტირებული ღირებულებით), 
რომელიც განისაზღვრება იჯარის დასაწყისში. მეიჯარის მიმართ შესაბამისი ვალდებულება 
აისახება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, როგორც ფინანსური იჯარის 
ვალდებულება. საიჯარო გადასახდელები ნაწილდება დარიცხულ ფინანსურ ხარჯებსა და 
საიჯარო ვალდებულების შემცირებას შორის ისე, რომ წარმოიქმნება მუდმივი საპროცენტო 
განაკვეთი, ვალდებულების დაუფარავი ნაშთის მიმართ. დარიცხული ფინანსური ხარჯები 
აკლდება მოგების ან ზარალის შეფასებას. ფინანსური იჯარით ფლობილი აქტივები 
ჩაირთვება ძირითად საშუალებებში და მათაც ისევე დაერიცხება ცვეთა და ისევე ხდება 
მათი გაუფასურების ზარალის შეფასება, როგორც საწარმოს საკუთრებაში არსებული 
აქტივებისთვის.
ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახდელები აისახება 
მოგებაში, ან ზარალში წრფივი მეთოდით, შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში. 

ანარიცხები
ანარიცხები აღიარდება იმ თანხის საუკეთესო შეფასებით, რომელიც აუცილებელი 
იქნებოდა (თანხა, რასაც საწარმო, გონივრულ ფარგლებში, დახარჯავდა საანგარიშგებო 
პერიოდის ბოლოს) ამ ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო თარიღისათვის.

აქტივების გაუფასურება
ყოველი საანგარიშგეო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშაულებების და არამა-
ტერიალური აქტივების განხილვა, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი 
იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს 
შესაძლო გაუფასურების ნიშანი, შეფასდება ნებისმიერი აქტივის (ან დაკავშირებულ 
აქვტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულება და შეუდარდება მის საბალანსო 
ღირებულებას. თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია, საბალანსო 
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ღირებულება შემცირდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე, ხოლო გაუფასურების 
ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.
იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომში მოხდება გაუფასურების ზარალის აღდგენა/კომპენსირება, 
აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება გაიზრდება აქტივის 
ანაზღაურებადი ღირებულების (მარაგის შემთხვევაში პროდუქციის დასრულებისა 
და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული სარეალიზაციო ფასის) შეს-
წორებულ შეფასებულ სიდიდემდე, მაგრამ არ გაიზრდება იმ თანხაზე მეტად, რომელიც 
განისაზღვრებოდა იმ შემთხვევაში, თუ წინა წლებში არ მოხდებოდა აქტივის (ან მსგავსი 
აქტივების ჯგუფის) გაუფასურების ზარალის აღიარება. გაუფასურების ზარალის აღდგენის 
(კომპენსირების) თანხა დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.

დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები
დაქირავებულ პირთა ყველა სახის მოკლევადიან გასამრჯელოსთან დაკავშირებული 
დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა პირებმა მოიპოვეს, საან-
გარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, აღიარდება როგორც 
ვალდებულება და როგორც ხარჯი (გარდა იმ დანახარჯისა, რომელიც აღიარდება 
მარაგის, ძირითადი საშუალებების ან სხვა აქტივის თვითღირებულებაში).
საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, საწარმოს მიერ მოკლევადიანი გასამრჯელოს 
სახით აღიარებული თანხები ფასდება დაქირავებული პირის იმ მოკლევადიანი გასამრ-
ჯელოების არადისკონტირებული სიდიდით, რომელიც გადასახდელია, დაქირავებულის 
მიერ გაწეული ზემოაღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ.
დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულებების მოსალოდნელი ღირებულება ფასდება, 
როგორც არადისკონტირებული დამატებითი თანხა, რომლის გადახდასაც საწარმო 
ვარაუდობს იმ გამოუყენებელი უფლებისათვის, რომელიც დაგროვდა საანგარიშგებო 
პერიოდის ბოლოსთვის.

ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში
უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციები თავდაპირველი აღიარებისას აისახება 
სამუშაო ვალუტით, რისთვისაც უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხის მიმართ 
გამოიყენება უცხოური ვალუტის სამუშაო ვალუტაზე გასაცვლელი სპოტ სავალუტო კურსი, 
ოპერაციის თარიღისათვის. 
ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, უცხოური ვალუტით შეფასებული ფულადი 
მუხლები ფასდება საბოლოო სავალუტო კურსის გამოყენებით. 
საკ ურსო სხვაობები, რომლებიც წარმოიშობა ფულადი მუხლების საბოლოო ანგა-
რიშსწორების, ან ფულადი მუხლების გადაყვანის დროს ისეთი სავალუტო კურსით, 
რომელიც განსხვავდება მოცემულ პერიოდში ან წინა პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებაში 
თავდაპირველი აღიარების დროს გადასაყვანად გამოყენებული სავალუტო კურსისაგან, 
აღიარდბა მოგებაში ან ზარალში იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც წარმოიშობა.

მოგების გადასახადი
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება (აქტივი) ფასდება იმ თანხით, რომლის 
გადახდა (ანაზღაურება) მოსალოდნელია, საანგარიშგებო თარიღისთვის ძალაში 
შესული საქართველოს საგადასახადო კოდექსით (სსკ) განსაზღვრული საგადასახადო 
განაკვეთისა დაბეგვრის პრინციპების გათვალისწინებით.
სსკის მიხედვით საწარმოსათვის მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია: განაწი-
ლებული მოგება; გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან 
დაკავშირებული არ არის; უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა  
ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა; კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი 
ოდენობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი.
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მოგების გადასახადით დაბეგრის ობიექტი, დივიდენდის სახით განაწილებული 
მოგების გარდა, იბეგრება დაბეგრის ობიექტის წარმოშობისთანავე და საგადასახადო 
ვალდებულება აღიარდება ყოველი საანგარიშგებო თვის ბოლოს. საწარმოს მიერ 
მის პარტნიორზე დივიდენდის სახით გასანაწილებელ დივიდენდთან დაკავშირებული 
მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება ფასდება გაუნაწილებელი მოგების მიმართ 
გამოსაყენებელი საგადასახადო განაკვეთით მანამ, სანამ საწარმო აღიარებს 
დივიდენდების გადახდის ვალდებულებას.

შენიშვნა 4. ძირითადი დაშვებები და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 
გამოყენებული ძირითადი წყაროები
ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადა
საწარმო აკვირდება ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა ცვლილება აქტივის გამოყენების 
წესში, მნიშვნელოვანი გაუთვალისწინებელი ფიზიკური ცვეთა, ტექნოლოგიური 
მიღწევები და საბაზრო ფასების ცვლილებები, რომლებიც შეიძლება მიანიშნებდეს, რომ 
აქტივის ნარჩენი ღი¬რებულება ან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადა შეიცვალა 
უკანასკნელი საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ. თუ არსებობს რაიმე მსგავსი ნიშნები, 
საწარმო გადახედავს წინა შეფასებებს და თუ ახლანდელი შეფასებები მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება წინა შეფასებებისგან, შეცვლის აქტივის ნარჩენ ღირებულებას, ცვეთის 
მეთოდს ან სასარგებლო მომსახურების ვადას. საწარმო აქტივის ნარჩენი ღირებულების, 
ცვეთის მეთოდის ან სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილებას ასახავს, როგორც 
სააღრიცხვო შეფასების ცვლილებას.
კომპანიის სააღრიცხვო პოლიტიკის (შენიშვნა 4) გამოყენებისას ხელმძღვანელობას 
მოეთხოვება მსჯელობის, შეფასებებისა და დაშვებების გამოყენება იმ აქტივებისა 
და ვალდებულებების მიმართ, რომელთა ღირებულება გარკვევით ვერ მიიღება 
სხვა წყაროებიდან. შეფასებები და დაკავშირებული დაშვებები ემყარება წარსულ 
გამოცდილებას და სხვა შესაფერის ფაქტორებს.
ფაქტობრივი შედეგები შესაძლოა განსხვავდებოდეს მიმდინარე შეფასებისაგან. 
შეფასებები პერიოდულად გადაიხედება. კორექტირებები, რამაც სააღრიცხვო შეფასებების 
ცვლილებები გამოიწვია, მიეკუთვნება იმ პერიოდის ფინანსურ შედეგებს, როცა ეს 
ცვლილებები გატარდა.

განუსაზღვრელობის შეფასების ძირითადი წყაროებია -
სასარგებლო მომსახურების ვადები
ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრა ხელმძღვა-
ნელობის მსჯელობის საკითხია, მსგავს აქტივებთან დაკავშირებით მათ გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით. აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრისას ხელმძღვა-
ნელობა ითვალისწინებს მოსალოდნელ მოხმარებას, ტექნიკური მოძველების შეფასებას, 
ფიზიკურ ცვეთასა და იმ ფიზიკურ გარემოს, სადაც იყენებენ ამ აქტივს. ამ გარემოებების 
ან შეფასებების ცვლილებამ შეიძლება განაპირობოს სამომავლო ცვეთის განაკვეთების 
შესწორება.

მოთხოვნების გაუფასურების რეზერვი
კომპანია ქმნის საეჭვო მოთხოვნების გაუფასურების რეზერვს, რათა აღრიცხოს 
მომხმარებლების მიერ გადახდების განხორციელების უუნარობის შედეგად მიღებული 
შეფასებული ზარალი. საეჭვო ვალების რეზერვების ადეკვატურობის შეფასებისას 
ხელმძღვანელობა თავისი შეფასების საფუძვლად იყენებს საერთო ეკონომიკურ 
მდგომარეობას, დებიტორული დავალიანებების ნაშთების ხანდაზმულობას, წარსულში 
ჩამოწერის გამოცდილებას, მომხმარებლის კრედიტუნარიანობასა და გადახდის 
პირობების ცვლილებებს.
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5. ამონაგები

  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

მომსახურების გაწევა 847303 1033578

საქონლის გაყიდვა 182237 116571

სხვა საოპერაციო შემოსავალი 105,368 125,600 

სულ შემოსავალი 1,134,908  1,275,749 

რეალიზაცია მოიცავს, როგორც საქონლის, ისე საკუთარი წარმოების პროდუქციის 
რეალიზაციიდან ამონაგებს. სასწავლო პროცესის შემოსავლებში გაერთიანებულია ბაფისა 
და შპს პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროგრამებით 
გათვალისწინებული ყველა ტიპის ტრენინგებიდან და გამოცდებიდან მიღებული 
ამონაგები.

6. სხვა შემოსავლები

  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

 ფიზიკური პირების საწევრო 141188 139166
 კორპორაციული წევრების საწევრო 89000 92082
 საპროცენტო შემოსავალი 60356 68,242
 გაწევრიანების საფასური 2440 3,640
 შემოწირულობა - 14,300
 უსასყიდლოდ შეძენილი წიგნები 23804 7,200
 არასასარჩელო შემოსავალი - 4,267
 სხვა შემოსავალი 31607 500

სულ სხვა შემოსავალი 348,395 329,397 

7. სხვა ხარჯები

  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

 შეძენილი მომსახურება  318,274 530,984 
 საგადასახადო ხარჯი 13,319 20,371 
 გადახდილი საწევროები 15,278 13,372 
 ჩამოწერილი საწევროები 65,664 10,000 
 წარმომადგენლობითი ხარჯი  1,736  7,827 
 წევრთა ყრილობის ხარჯი 665  5,941 
 უიმედო ვალი  2,350  3,379 
 ქველმოქმედება და დახმარება  2,498  2,313 
 არასაოპერაციო ხარჯი 14 746 
 ჩამოწერილი ძირ. საშუალებების საბალანსო 
ღირებულება  4,891 219 

 საკურსო სხვაობის ხარჯი 612 243 
სულ სხვა ხარჯები 425,301 595,395 
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8. ძირითადი საშუალებები

ობიექტის 
დასახელება ნაშთი31.12.20 შემოსვლა გასვლა ნაშთი31.12.19

 თვითღირებულება        
 შენობა-ნაგებობები 662,887  -  -  662,887 
 ოფისის 
აღჭურვილობა 184826 2446 10239 192621

 ავეჯი და 
ინვენტარი 140068 2658 7560  144970 

 სატრანსპორტო 
საშუალება 105,775  -  -  105,775 

 ბიბლიოთეკა  1,329  -  - 1,329 
 ჯამი  1094887 5105 17799 1107582
         

 ცვეთა  ნაშთი31.12.20  ცვეთის 
დარიცხვა 

 ცვეთის 
ჩამოწერა  ნაშთი31.12.19 

შენობა-ნაგებობა 99117 8244 0 90873
 ოფისის 
აღჭურვილობა 136008 13736 9875  132147 

 ავეჯი და სხვა 
ინვენტარი 110317 4409 6178 112086

 სატრანსპორტო 
საშუალება 28875 10,500  - 18375 

 ბიბლიოთეკა 454  63 -  391
 ჯამი 374771 36952 16053  353872 

       
 საბალანსო 
ღირებულება 720116      753710

ძირითადი საშუალების პირვანდელი ღირებულება არის აქტივის შესაძენად მისი შეძენის 
მომენტში გადახდილი (გადასახდდელი):
ა) მისი ნასყიდობის ფასი, მათ შორის, იურიდიული და საბროკერო მომსახურების 

ღირებულება, საიმპორტო საბაჟო გადასახადები და შესყიდვის დაუბრუნებადი 
გადასახადები, ყოველგვარი სავაჭრო ფასდათმობებისა და შეღავათების გარეშე;

ბ) ნებისმიერი დანახარჯი, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნუ ლების 
ადგილამდე მიტანასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან;

გ) აქტივის დემონტაჟის, ლიკვიდაციისა და ადგილმდებარეობის აღდგენის დანახარჯების 
თავდაპირველი შეფასება, რისი ვალ დებულებაც საწარმომ აიღო შეძენის მომენტში, 
ან შემდეგში.

ვინაიდან მოსალოდნელია გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსულობა გადააჭარბებს 
აქტივისა და მასთან დაკავშირებული ვალდებულების წმინდა საბალანსო ღირებულებას, 
არ მომხდარა გაუფასურების ზარალის აღიარება.
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9. არამატერიალური აქტივები

ობიექტის დასახელება ნაშთი 
31.12.20 შემოსვლა გასვლა ნაშთი 

31.12.19
 თვითღირებულება        
 ვიდეოლექციები 0 - 26076  26,076 
 ლიცენზია Strados Studio 5,467 5,467 
 საბუღალტრო პროგრამა 
„ორისი“ 5,200 0 -  5200 

 ვიდეოლექციების 
ადმინისტრირების პროგრამა 0 - 5000 5,000 

 პროგრამა ICS (მართვის 
სისტემა) 4,450 -  - 4450

 ლექციების ჩასაწერი პროგრამა 0  - 552 552 
 ჯამი 15117 0 31628  46745 

 ამორტიზაცია  ნაშთი 
31.12.20 

 ცვეთის 
დარიცხვა 

 ცვეთის 
ჩამო
წერა 

 ნაშთი 
31.12.19

 ვიდეოლექციები 0 1803 24935 23132
 პროგრამა ICS (მართვის 
სისტემა) 3686 203 0 3483

 ლიცენზია Strados Studio 3075  479  - 2596
 საბუღალტრო პროგრამა 
„ორისი“ 2818  243 -  2575 

 ვიდეოლექციების 
ადმინისტრირების პროგრამა 0  499 2997  2498 

 ლექციების ჩასაწერი პროგრამა 0 0  551 551 
 ჯამი 9579 3227 28483  34835 

 საბალანსო ღირებულება 5538     11910
არამატერიალური აქტივების ცვეთა დარიცხულია წრფივი მეთოდით, აქტივები ბალანსში 
ასახულია თვითღირებულებიდან აკუმულირებული ცვეთის თანხის გამოკლებით.

10. მარაგი

  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

 მზა პროდუქცია, წიგნები 149639 196,575 
 სხვა მარაგი  8513  4,578 
 საქონელი, აუდიტის სტანდარტები 863 195 
ჯამი 159315 201,348

საქონლის ნაშთის შემადგენლობაში გაერთიანებულია ბაფში შემოწირულობის სახით 
მიღებული წიგნები და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა „ორისი“. მზა პროდუქციის 
ნაშთში - ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები, ხარისხის კონტროლისა 
და აუდიტის სტანდარტები და ACCA სახელმძღვანელოები. სხვა მარაგში – წიგნების 
თარგმნისა და გამოცემის უფლების,ბაფისა და შპს პროფესიონალ ბუღალტერთა 
ინსტიტუტის საკანცელარიო ნივთებისა და საწვავის ნაშთი.
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11. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

 მოთხოვნები წევრებთან 233,319 239,634 
 მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახ. 54,353 45,247 
გაუფასურების ზარალის თანხა  (47,354)  (89,372)
სავაჭრო დებიტორების საბალანსო 
ღირებულება 240,318 195,509 

 მ.შ. დაკავშირებული მხარეებისაგან მისაღები 2000  - 
 სხვა მხარეებისაგან მისაღები 238,318 195,509 
საგადასახადო მოთხოვნები 15,705 18,625 
 მოთხოვნები პერსონალთან 308 159 
წინასწარი გადახდები 30,067  3,839 
სულ 286,398 218,132 

12. ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

ფულადი სახსრები სალარაოში  3,097 810 
ფულადი სახსრები ბანკის მიმდინარე ანგარიშებზე 33,516 25,909 
მოკლევადიანი ვადიანი ანაბრები ბანკში 720,763 827,705 
ოვერდრაფტები  -  - 
სულ ფულადი სახსრები 757,376 854,424 

13. გადავადებული შემოსვალი

  2020 წლის 
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

მომავალი წლის ფინანსური შემოსავალი - 28,313
- -

ჯამი  28,313

14. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

სავაჭრო ვალდებულებები 20,764 73,217 
მ.შ. დაკავშირებული მხარეებისთვის 
გადასახადელი 5900
სხვა მომწოდებლებისათვის გადასახდელი 14864 73,217 
წინასწარმიღებული თანხები 121,883 122,600 
სხვა  5,173  3,750 
გადასახდელი ხელფასები 62,773  6,400 
ჯამი 210,593 205,967 
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სავაჭრო ვალდებულებებში შეტანილი ჩვეულებრივი იჯარის ვალდებულება
საწარმოს ჩვეულებრივი იჯარით აღებული აქვს საოფისე ფართობი, დარჩენილი 5 წლის 
ვადით. საიჯარო გადასახდელების გადახდა ხდება ფიქსირებული თანხით. ხარჯად 
აღიარებული საიჯარო გადასახდელები შეადგენს: 

2020 წ. 2019 წ.
მოკლევადიანი ვალდებულება 89760 89760

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

არა უგვიანეს ერთი წლისა 74755 74755

ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა 373775 373775
ხუთი წლის შემდეგ
ჯამი 488530 488530

15. საგადასახადო ვალდებულებები

  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

გადასახდელი დღგ  613  3,301 
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი  14361  1,456 
გადასახდელი სოციალური გადასახადი 1676 0
გადასახდელი ქონების გადასახადი 0 349 
ჯამი 16650 5,106 

16. საწარმოთა გაერთიანება გუდვილი
შპს ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა- ანგარიშგებას“ შესყიდვა:
2020 წლის 29 იანვარს მაისს კომპანიამ შეისყიდა შპს ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა- 
ანგარიშგებას“ 100%-იანი წილი. ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება“ 
დაფუძნდა 1997 წლის 18 სექტემბერს, რომლის ძირითადი საქმიანობაა ყოველთვიური 
ჟურნალის „ბუღალტრული აღრიცხვას“გამოშვება, ჟურნალში რეკლამის განთავსება. 
ჟურნალის აგრეგირებული ამოცნობადი აქტივებისა და ვალდებულებების პირობითი 
სამართლიანი ღირებულებები შესყიდვის თარიღისთვის იყო:

 
შეძენისას აღიარებული 

სამართლიანი ღირებულება
მიმდინარე აქტივები
მარაგები  15,605 
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები 763 
ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები  1,679 
სხვა მიმდინარე აქტივები  
სულ მიმდინარე აქტივები 18,046 
სულ აქტივები: 18,046
მოკლევადიანი ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები  17,506 
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები - 
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საგადასახადო ვალდებულებები 139 
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები 17,645 
სულ ვალდებულებები 17,645 

შეძენილი წმინდა აქტივების რეალური 
ღირებულება  401 
თარიღისათვის წმინდა აქტივების რეალურ 
ღირებულებაში 100%  321 

გადაცემული კომპენსაცია  6,000 
გუდვილი 5,679 

ამ შესყიდვით კომპანია თავის ბიზნესს აფართოებს, რადგან ხედავს ახალ შესაძლებლობებს 
და ღირებულების შექმნის პერსპექტივას საქართველოს ეკონომიკის ამ სექტორში. 
ჯგუფს მიაჩნია, რომ თავისი ამ სექტორს საოპერაციო ფულადი ნაკადების გაზრდის 
შესაძლებლობა აქვს. ხელმძღვანელობის აზრით, ეს შესყიდვა დადებით გავლენას 
მოახდენს ჯგუფის ღირებულებაზე.
ძირითადი ფაქტორი, რამაც წვლილი შეიტანა საწარმოთა გაერთიანების ღირებულებაში, 
რის შედეგადაც მოხდა გუდვილის აღიარება შეძენის დროს, არის ჯგუფის ოპერაციებზე 
ასახული სინერგია.
საზღაური 6000 ლარს შეადგენდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, რომელიც სრულად 
იყო გადახდილი საანგარიშგებო თარიღისთვის. შეძენის შემდეგ, მფლობელობის 
სტრუქტურაში ცვლილება არ მომხდარა. 

17. დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები
დაკავშირებული მხარეები ან ოპერაციები დაკავშირებულ მხარეებთან წარმოადგენს: 
ა) მხარეებს, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ერთი ან რამდენიმე შუამავლით 

აკონტროლებენ, კონტროლდებიან ან არიან ერთობლივი კონტროლის ქვეშ 
კომპანიასთან (მათ შორის, დამფუძნებელ კომპანიასა და ფილიალებთან), ფლობენ 
წილს კომპანიაში, რაც მნიშვნელოვანი გავლენის მიზეზია და ფლობენ საერთო 
კონტროლს კომპანიაზე; 

ბ) კომპანიის ან მისი მშობელი საწარმოს ძირითად მმართველ პერსონალს; 
გ) (ა) ან (ბ) პუნქტში ჩამოთვლილთა ოჯახის წევრებს; 
დ) მხარეებს, რომლებიც წარმოადგენენ (გ) ან (ბ) პუნქტში ჩამოთვლილი პირების მიერ 

კონტროლირებად, ან ერთობლივად კონტროლირებად საწარმოებს, ან ამ პირებს 
მნიშნველოვანი გავლენა აქვთ მათზე, ან ასეთ საწარმოში ხმის მიცემის უფლება 
პირდაპირ ან არაპირდაპირ ამ პირების ხელშია. 

საწარმო დაკავშირებულ მხარეებად განიხილავს:
შვილობილ საწარმოებს - შპს ჟურნალი 
„ბუღალტრული აღრიცხვა- ანგარიშგება“ და „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“, 
საბოლოო მაკონტროლებელი მხარე - ბაფი
საწარმოები, რომლებზეც პირები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ - შპს „კონსაუდი“ და 
შპს „ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი“
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  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

ოპერაციები მნიშვნელოვანი გავლენის ქვეშ 
მყოფ საწარმოებთან:
საოფისე იჯარა 10170 10170
დაუფარავი ნაშთების თანხა:
სავაჭრო მოთხოვნები 2000 0
სულ მოთხოვნები 2000 0

  2020 წლის  
31 დეკემბერი

2019 წლის  
31 დეკემბერი

ოპერაციები მნიშვნელოვანი გავლენის ქვეშ 
მყოფ საწარმოებთან:
სასწავლო აუდიტორიების იჯარა 14830 18170
საოფისე იჯარა 60000 60000
დაუფარავი ნაშთების თანხა

სავაჭრო ვალდებულებები 5900 0

სულ ვალდებულებები 5900 0

უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი პირების 
ანაზღაურების (კომპენსაციის) მთლიანი თანხა 140200 138 560

შვილობილი საწარმოდან დივიდენდის 
სახით მიღებული შემოსავლები 

შვილობილი საწარმოდან საქართველოს 
პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 
ფედერაციაში დივიდენდის სახით მიღებულმა 
შემოსავალმა შეადგინა 35700 94350

18. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები
საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ არ მომხდარა ისეთი მოვლენა, რაც საჭიროებს 
გამჟღავნებას.

19. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება 
აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება გამოსაქვეყნებლად 
ხელმოწერილია 2021 წლის 27 ივლისს.
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Sida auditorebis gamoyeneba finansuri 
angariSgebis auditSi 

modulebi: auditi da marwmunebeli momsaxureba da umaRlesi donis 
auditi da marwmunebeli momsaxureba

SesaZlebelia Sida auditorebis gamoyeneba auditis miznebisTvis gare 
auditorisaTvis uSualo daxmarebis gasawevad?

audi tis sa er Ta So ri so stan dar ti (ass) 610 _ „Si da audi to re bis sa mu Sa os ga mo ye
ne ba“ _ ga da i xe da da ga moq vey n da 2013 wels. am stan dar t Si yu radRe ba ga max vi le-
bu lia ima ze, Se uZ lia Tu ara ga re audi tors Si da audi tis gan yo fi le bis sa mu Sa os 
ga mo ye ne ba audi tis miz ne bis T vis da stan dar tis Ses wo re bul ver si a Si ax s ni li a, 
Se saZ le be lia Tu ara Si da audi to re bis ga mo ye ne ba ga re audi to ri saT vis uSu a lo 
dax ma re bis ga sa we vad.

audi ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis da umaR le si do nis audi ti sa da mar w mu-
ne be li mom sa xu re bis mo du le bis ga moc deb ze gam s v le li kan di da te bi un da ga ec non 
stan dar tis am as peqts, rad gan ga mom c de li va ra u dobs, rom  maT un da Se eZ loT 
imis gan xil va, ram de nad Se uZ li aT ga re audi to rebs  Si da audi to re bis sa mu Sa o ze 
day r d no ba (a u di ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis mo du lis  sas wav lo prog ra mis 
d6 na wi li), Si da audi to re bis sa mu Sa os mi zan Se wo ni lo bi sa da sak ma ri si o bis Se fa-
se ba, ase ve ram de nad aris Se saZ le be li maT sa mu Sa o ze day r d no ba (u maR le si do nis 
audi ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis mo du lis sas wav lo prog ra mis d4 na wi li).

gare da Sida auditorebi

kom pa ni is Si da audi tis gan yo fi le bis mi er Ses ru le bu li sa mu Sa os di di na wi li 
Se iZ le ba em Tx ve o des ga re audi to ris mi er Ca ta re bul sa mu Sa os, gan sa kuT re biT 
iseT sfe ro eb Si, rom le bic Si da kon t ro lis pro ce se bis Se fa se bas exe ba. sa va ra u-
do a, rom kom pa ni is Si da kon t ro lis sis te mis Se fa se bi sa da mi mo xil vis pro ces Si 
Si da audi tis gan yo fi le bis Ta nam S rom le bi fi nan su ri kon t ro lis sa Su a le beb ze 
as ru le ben ga re audi tis T vis Se sa fe ris pro ce du rebs. ami tom pro ce du re bis 
dub li re bis nac v lad, ga re audi tor ma Se iZ le ba SeZ los Si da audi to ris mi er 
Ses ru le bul sa mu Sa o ze day r d no ba.

am sta ti a Si yu radRe bas ga va max vi lebT Si da audi to re bis mi er ga re audi to re bis-
T vis uSu a lo dax ma re bis ga we va ze, rac is to ri u lad Za li an sa ka ma To sa kiTxi iyo. 
Si da audi to re bi  sa me ur neo su bi eq tis (dam k ve Tis) Ta nam S rom le bi ari an, ra mac 
Se iZ le ba da mo u ki deb lo bas saf r Txe Se uq m nas (faq tob ri vi an sa va ra u do/ ga re dan 
aR q mu li), Tu Si da audi to re bi uSu a lo dax ma re bas ga u we ven ga re audi to rebs. 
me o re mxriv, Si da audi to re bis mi er uSu a lo dax ma re bis ga we vas Tan da kav Si re bu li 
Sem de gi upi ra te so be bis ig no ri re bac ar Se iZ le ba:

• gare da Sida auditorebs Soris urTierToba gaZlierdeba ufro efeqturi 
dialogis saSualebiT;

rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili
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• Si da audi to re bis cod niT, ga re audi to ri SeZ lebs, uf ro sa fuZ v li a ni war-
mod ge na Se iq m nas dam k veT ze;

• ga re audi tors Se uZ lia im Si da audi to re bis ga mo ye ne ba, rom leb sac Se sa ba mi si 
cod na da ga moc di le ba aqvT kon k re tul sfe ro eb Si; da

• ga re audi tis gun di SeZ lebs aq cen tis ga da ta nas audi tis uf ro mniS v ne lo van 
sa kiTxeb ze.

im iuris diq ci a Si, sa dac Si da audi to re bis dax ma re bis ga mo ye ne ba ka non m deb lo biT 
ar aris ak r Za lu li, es stan dar ti uz run vel yofs myar Car Cos imis uz run vel sa-
yo fad, rom Si da audi to re bis gan uSu a lo dax ma re bis mi Re ba mxo lod Se sa ba mis 
ga re mo e beb Si xde bo des, ga re audi to ri iT va lis wi neb des Se sa ba mis SezRud vebs da 
usaf r Txo e bis zo mebs da audi to ris va al de bu le be bi/ pa su xis m geb lo ba naT lad 
iyos gan sazR v ru li.

miTiTebebi imis dasadgenad, mizanSewonili Tu ara Sida auditorebisTvis 
uSualo daxmarebis gaweva

maS, rodis SeiZleba Sida auditorebis gamoyeneba uSualo daxmarebis gasawevad?

ga re audi tor ma Ta vi si val de bu le be bis Ses ru le bi sas un da ga dawy vi tos, mi zan Se-
wo ni lia Tu ara kon k re tul ga ri ge ba Si da kon k re tul ga re mo e beb Si Si da audi tis 
gan yo fi le bis sa mu Sa os ga mo ye ne ba, uSu a lo dax ma re bis ga we vis miz niT fi nan su ri 
an ga riS ge bis audit Si. es stan dar ti gan sazR v ravs ram de ni me na bijs, rom li Tac 
ga re audi tor ma un da ixel m ZR va ne los imis T vis, rom da ad gi nos, ra do ne ze aris 
Se saZ le be li Si da audi to re bis mxri dan uSu a lo dax ma re bis mi Re ba, Tu es sa er-
Tod Se saZ le be li a.

1-li na bi ji: ka non m deb lo biT 
xom ar ik r Za le ba pir da pi ri 
dax ma re bis mi Re ba Si da audi-
to re bis gan?

me-2 na bi ji: Se a fa seT im Si da 
audi to re bis obi eq tu ro bis 
mi marT Seq m ni li saf r Txis ar se-
bo ba da mniS v ne lo ba, rom le bic 
ga gi we ven uSu a lo dax ma re bas.

me-3 na bi ji: Se a fa seT im Si da 
audi to re bis kom pe ten tu-
ro ba, rom le bic ga gi we ven 
uSu a lo dax ma re bas.

1-li nabiji. akrZalva kanonmdeblobiT

Se saZ le be li a, rom ga re audi tors ka non m deb lo biT ek r Za le bo des Si da audi-
to re bis gan uSu a lo dax ma re bis mi Re ba. ami tom, pir vel rig Si, un da ga vec noT im 
iuris diq ci is ka no neb sa Tu sxva nor ma ti ul aq tebs, sa dac  audi to ri mu Sa obs. 
ma ga li Tad, ga er Ti a ne bul sa me fo Si fi nan su ri an ga riS ge bis sab Wo (FRC) ga re 
audi to rebs uk r Za lavs Si da audi to re bis ga mo ye ne bas, „u Su a lo dax ma re bis“ 
gam we vi audi tis gun dis wev re bis sa xiT, audi to ris da mo u ki deb lo bis prin ci pis 
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ga saZ li e reb lad. Se sa ba mi sad, uSu a lo dax ma re bas Tan da kav Si re bu li mi Ti Te be bi 
da sa xel m ZR va ne lo prin ci pe bi ar  ga mod ge ba ga er Ti a ne bu li sa me fos as s -e bis 
Se sa ba mi sad Ca ta re bu li audi ti saT vis.

me-2 nabiji. Sida auditorTa obieqturobis mimarT Seqmnili safrTxeebis 
arsebobisa da mniSvnelobis Sefaseba

Sida auditorTa obieqturobis safrTxeebis arsebobisa da mniSvnelobis Sefaseba 
gare auditoris  gansjis erT-erTi  mniSvnelovani elementia, romelic gamiznulia 
imis dasadgenad, SeuZliaT Tu ara Sida auditorebs misTvis uSualo daxmarebis 
gaweva. obieqturoba, besss-is kodeqsis Tanaxmad, eTikis erT-erTi ZiriTadi 
principia, romlis dacvac evalebaT profesional buRaltrebs/auditorebs.

kodeqsis mixedviT obieqturobis principis dacvaSi igulisxmeba, rom buRalterma 
ar unda dauSvas  kompromisi, profesiul da saqmesTan dakavSirebuli gansjisas 
mikerZoebis, interesTa konfliqtis an sxvisi mizanSeuwoneli gavlenis gamo. 
Sida auditorebis obieqturobis Sesafaseblad gare auditors SeuZlia Semdegi 
faqtorebis ganxilva/gaTvaliswineba:

(1) ram de nad adek va tu rad uz run-
vel yofs Si da audi tis gan yo fi le bis 
or ga ni za ci u li sta tu si da Se sa ba-
mi si po li ti ka da pro ce du re bi Si da 
audi to re bis obi eq tu ro bas da Si da 
audi tis gan yo fi le bis kom pe ten tu-
ro bis do nes?

(3) kav Si ri sa me ur neo su bi-
eq tis im qve da na yof Tan an 
gan yo fi le bas Tan, ro mel-
Ta nac da kav Si re bu lia mo ce mu li 
sa mu Sa o.

(2) Si da audi to ris oja xu ri da  
pi ra di ur Ti er To be bi im pir Tan, ro-
me lic mu Sa obs, an pa su xis m ge be lia 
sa me ur neo su bi eq t Si iseT saq mi a no-
ba ze, ro mel Ta nac da kav Si re bu lia 
mo ce mu li sa mu Sa o.

(4) mniS v ne lo va ni fi nan su ri 
in te re se bi sa me ur neo su bi-
eq t Tan mi mar Te biT, ise Ti 

pi ro be biT anazRa u re bis gar da, rom-
le bic Se sa ba mi so ba Sia ana lo gi u ri 
Ta nam de bo bis sxva Ta nam S rom le bis 
ana za Ra u re bas Tan.

obieqturobis 
safrTxeebis 
arseboba da 

Sefaseba

unda aRiniSnos, rom gare auditoris mTavari mizania obieqturobis mimarT Seqmnili 
safrTxeebis Sefaseba. miiReT pirveli faqtori magaliTad - Tu mtkicebulebebi 
aCvenebs, rom Sida auditis ganyofilebis organizaciuli statusi uzrunvelyofs 
Sida auditorebis obieqturobas, gare auditori ufro komfortulad igrZnobs 
Tavs Sida auditorebisgan uSualo daxmarebis miRebisas. Sida auditorebis 
obieqturobas Semdegi situaciebi, savaraudod, xels uwyobs:

• Sida auditis ganyofileba mxolod xelmZRvanelobis mimarT ki ar aris 
angariSvaldebuli (magaliTad, mTavari aRmasrulebeli piris), aramed angariSs 
abarebs meTvalyureobaze pasuxismgebel pirebsac (magaliTad, auditis 
komitets);

• Sida auditis ganyofilebas ara aqvs aranairi SeuTavsebeli pasuxismgeblobebi, 
magaliTad mmarTvelobiTi xasiaTis an operatiuli movaleobebi an 
valdebulebebi, romlebic scildeba Sida auditis ganyofilebis funqciebs;
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• Sida auditorebi arian saTanado profesiuli organizaciebis wevrebi da 
organizaciis wevroba maT avaldebulebs obieqturobasTan dakavSirebuli 
saTanado profesiuli standartebis dacvas.

me-3 nabiji. Sida auditorebis kompetenturobis donis Sefaseba

Sida auditis ganyofilebis kompetenturoba, savaraudod, damakmayofileblad 
miiCneva im  SemTxvevaSi, rodesac SesaZlebelia damtkicdes, rom ganyofileba 
mTlianobaSi saTanado doneze muSaobs, rac saSualebas iZleva (i) davalebebi 
gulmodgined  da (ii) moqmedi profesiuli standartebis Sesabamisad Sesruldes. 
amgvari Sefasebisas gare auditors SeuZlia  Semdegi faqtorebis gaTvaliswineba:

• arsebobs Tu ara damkveT sameurneo subieqtSi Sida auditorebis daqiravebis, 
swavlebisa da Sida auditis davalebebSi maTi CarTvis politika;

• Sida auditorebs gavlili aqvT Tu ara adekvaturi teqnikuri swavleba da 
aqvT Tu ara auditSi monawileobis gamocdileba;

• aqvT Tu ara Sida auditorebs sameurneo subieqtis finansuri angariSgebisa 
da finansuri angariSgebis wardgenis saTanado safuZvlebis gasagebad da 
gamosayeneblad Sesaferisi aucilebeli codna da praqtikuli unar-Cvevebi; 

• floben Tu ara Sida auditorebi saTanado unarebs (magaliTad, dargis 
specifikuri codna), rac aucilebelia sameurneo subieqtis finansuri 
angariSgebis momzadebasTan dakavSirebuli samuSaos Sesasruleblad.

Sefasebisas gasaTvaliswinebeli sakiTxebi

Sida auditorebis obieqturobasa da kompetenturobasTan dakavSirebuli 
zemoaRniSnuli Sefaseba axali ar unda iyos kandidatebisTvis, radgan am aspeqtebis 
Sefaseba gare auditoris nebismieri Sefasebis safuZvelia, rodesac is adgens, 
SesaZlebelia Tu ara Sida auditorebis samuSaoze dayrdnoba. gare auditors unda 
axsovdes, rom kompetenturobisa da obieqturobis Sefasebas erTnairi mniSvneloba 
aqvs da unda Sefasdes, rogorc individualurad, ise erToblivad. magaliTad, Tu 
gare auditori gadawyvets, rom Sida auditorebi saTanado doneze kompetenturebi 
arian, magram daadgens obieqturobis mimarT arsebul mniSvnelovan safrTxeebs, 
naklebad savaraudoa, rom gare auditorma SeZlos Sida auditorebis gamoyeneba 
uSualo daxmarebis gasawevad da piriqiT.

ra saqme SeiZleba daevalos im Sida auditorebs, romlebic uSualo daxmarebas 
gauweven gare auditors?

zemoaRniSnuli detaluri Sefasebis Semdeg, Tu gare auditori daadgens, rom 
SesaZlebelia Sida auditorebis gamoyeneba auditis miznebisaTvis uSualo 
daxmarebis gasawevad, gare auditoris momdevno gadawyvetileba unda exebodes im 
samuSaos xasiaTisa da moculobis gansazRvras, romlis Sesrulebac unda daevalos 
Sida auditorebs.

es ise Ti sa kiTxi a, ro me lic mo iTxovs audi toris pro fe si ul gan s jas, vi na i dan 
Si da audi to re bis uSu a lo dax ma re bis far Tod ga mo ye ne bam Se saZ loa gav le na 
mo ax di nos sxva mxa re Ta mi er ga re audi tor Ta da mo u ki deb lo bis aR q ma ze. ass 610 
(ga da sin ju li 2013 wels) zRu davs im ga re mo e bebs, rom lis dro sac Se saZ le be lia 
uSu a lo dax ma re bis mi Re ba Si da audi to re bis gan. ga re audi to rebs re ko men da cia 
eZ le vaT, rom Si da audi to re bis sa mu Sa os xa si a Ti sa da mo cu lo bis gan sazR v ri sas, 
ga iT va lis wi non Sem de gi faq to re bi:
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(1) ram de nad adek va tu rad uz run-
vel yofs Si da audi tis gan yo fi le bis 
or ga ni za ci u li sta tu si da Se sa ba mi-
si po li ti ka da pro ce du re bi Si da 
audi to re bis obi eq tu ro bas da Si da 
audi tis gan yo fi le bis kom pe ten tu-
ro bis do nes?

(3) ra do nis gan s jaa 
auci le be li (a) Se sa-
fe ri si audi to ru li 
proc du re bis da geg m vi sa da Ca ta re-
bis T vis da (b) Sek re bi li audi to ru-
li mtki ce bu le be bis Se sa fa seb lad.

(2) Si da audi tis gan yo fi le bis 
kom pe ten tu ro bis do ne.

(4) ar se bi Ti uzus to bis 
ris kis Se fa se ba.

im samuSaos xasiaTisa da 
moculobis gansazRvra, 

romlis Sesrulebac Sida 
auditorebs unda daevalos.  

rodesac gare auditori adgens, SeuZliaT Tu ara Sida auditorebs misTvis 
uSualo daxmarebis gaweva, man, pirvel rigSi, unda Seafasos pirveli ori 
faqtori. rac ufro naklebad damajerebelia Sida auditorebis obieqturobisa 
da kompetenturobis damadasturebeli mtkicebulebebi, miT ufro SezRuduli 
iqneba im samuSaos xasiaTi da moculoba, romlis Sesrulebac SeiZleba daevalos 
Sida auditorebs.

samuSaos xasiaTisa da moculobis Sesaxeb gadawyvetilebis safuZvlis Sesaqmnelad, 
gare auditorma unda ganixilos, ra donis gansja iqneba aucilebeli (a) Sesaferisi 
auditoruli procedurebis dagegmvisa da CatarebisTvis da (b) Sekrebili 
auditoruli mtkicebulebebis Sesafaseblad.

rac ufro maRalia gansjis saWiro done, miT ufro SezRuduli iqneba im samuSaos 
areali, romlis Sesrulebac SeiZleba daevalos Sida auditorebs. sazogadod, 
miiCneva, rom auditis Catarebisas Semdegi saxis samuSaoebs mniSvnelovani gansja 
esaWiroeba da amitom, ass 610-is Sesabamisad, maTi Sesruleba ar unda daevalos 
Sida auditorebs, romlebic uSualo daxmarebas uweven gare auditorebs:

• arsebiTi uzustobis riskebis Sefaseba;

• Catarebuli testebis sakmarisobis Sefaseba;

• mniS v ne lo va ni sa aR ricx vo Se fa se be bis go niv ru lo bis / da sa bu Te bu lo bis Se-
fa se ba; da

• finansur angariSgebaze darTul ganmartebiT SeniSvnebSi gamJRavnebuli 
informaciis adekvaturobisa da sxva sakiTxebis Sefaseba, romlebic gavlenas 
axdens auditoris daskvnaze.

ne bis mi e ri kon k re tu li an ga ri Sis naS Tis T vis, kon k re tu li ka te go ri is ope ra ci is-
T vis, an gan mar te biT Se niS v neb Si gam J Rav ne bu li in for ma ci is T vis, ga re audi tor ma 
un da ga iT va lis wi nos ar se bi Ti uzus to bis Se fa se bu li ris ki, ro de sac ad gens im 
sa mu Sa os xa si aT sa da mo cu lo bas, rom lis Ses ru le bis da va le ba sac api rebs Si da 
audi to re bis T vis. rac uf ro ma Ra lia Se fa se bu li ris ki, miT uf ro SezRu du lia 
im sa mu Sa os xa si a Ti da mo cu lo ba, rom lis Ses ru le bis da va le ba sac api rebs ga re 
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audi to ri Si da audi to re bis T vis. Tu audi to ris Se fa se bis mi xed viT mi iC ne va, 
rom ar se bi Ti uzus to bis ris ki da ba li a, miT uf ro far To da sa fuZ v li a ni gan s ja 
iq ne ba sa Wi ro da uf ro da ma je re be li audi to ru li mtki ce bu le be bi. am g va rad, 
aseT vi Ta re ba Si, mo sa lod ne li a, rom audi to ru li ris kis mi sa Reb da bal do nem de 
Se sam ci reb lad ga re audi tor ma uf ro me ti pro ce du ra un da Ca a ta ros uSu a lod 
Tvi Ton da nak le bad da ey r d nos Si da audi to re bis mi er ga we ul dax ma re bas, sak ma-
ri si da Se sa fe ri si mtki ce bu le be bis mo sa po veb lad. ass 610-Si (ga da sin ju li 2013 
wels)  moy va ni lia im sfe ro e bis kon k re tu li ma ga li Te bi, sa dac un da Se izRu dos 
ga re audi to ris day r d no ba.

ass 610-Si (gadasinjuli 2013 wels) pirdapir miTiTebulia, rom gare auditorma 
ar unda gamoiyenos Sida auditorebi uSualo daxmarebisTvis iseTi procedurebis 
CatarebaSi, romlebic:

• auditSi mniSvnelovani donis subieqtur gansjasa da gadawyvetilebis miRebas 
saWiroebs;  

• dakavSirebulia arsebiTi uzustobebis riskebis maRal SefasebasTan da 
Sesabamisi auditoruli procedurebis Catarebisas an Sekrebili auditoruli 
mtkicebulebebis Sefasebisas aucilebelia Cveulebrivad misaReb doneze meti 
subieqturi gansja; 

• dakavSirebulia iseT gadawyvetilebebTan, romlebsac ass 610-is Sesabamisad 
gare auditori iRebs Sida auditis ganyofilebasTan, am ganyofilebis samuSaos 
gamoyenebasTan an uSualo daxmarebisTvis Sida auditorebis gamoyenebasTan 
dakavSirebiT; an

• dakavSirebulia iseT samuSaosTan, romlis SesrulebaSi Sida auditorebi 
monawileobdnen da mis Sesaxeb Sida auditis ganyofilebam xelmZRvanelobas 
an meTvalyureobaze pasuxismgebel pirebs ukve miawoda informacia/angariSi, 
an miawvdian.

es SezRudvebi miznad isaxavs piradi angarebis safrTxis minimumamde dayvanas.

ass 610-Si (gadasinjuli 2013 wels) aseve miTiTebulia, rom Sida auditorebs ar 
unda daevaloT Semdegi tipis samuSaos Sesruleba da monawileobac ar unda miiRon 
am samuSaos SesrulebaSi, gare auditorisTvis uSualo daxmarebis gasawevad:

• TaRliTobis riskebis ganxilva. Tumca, gare auditors ufleba aqvs, Caataros 
Sida auditorebis gamokiTxva sameurneo subieqtis TaRliTobis riskebTan 
dakavSirebiT, ass 315-is (gadasinjuli) Sesabamisad; 

• moulodnelad Casatarebeli auditoruli procedurebis gansazRvra ass 240-is 
`auditoris pasuxismgebloba finansuri angariSgebis auditSi TaRliTobasTan 
dakavSirebiT~ _ Sesabamisad; da

• ga re da das tu re bis moTxov neb ze kon t ro lis gan xor ci e le ba da ga re da das-
tu re bis pro ce du re bis Se de ge bis Se fa se ba.

pasuxismgebloba im gare auditorebis, romlebic Sida auditorebs iyeneben 
uSualo daxmarebisTvis

gare auditors ekisreba Semdegi saxis pasuxismgeblobebi auditis sxvadasxva 
etapze im SemTxvevaSi, Tu Sida auditorebs iyenebs uSualo daxmarebisTvis:
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(1) mas Semdeg, rac gadawyvets uSualo daxmarebis gasawevad Sida auditorebis 
gamoyenebas, gare auditorma unda:

• ac no bos meT val yu re o ba ze pa su xis m ge be l pi rebs, Si da audi to re bis sa mu Sa os 
da geg mi li ga mo ye ne bis xa si a Ti sa da mo cu lo bis Se sa xeb, ass 260 _ ̀ meT val yu
re o ba ze pa su xis m ge be li pi re bis in fo r mi re ba~ _ Se sa ba mi sad, ra Ta ur Ti er T ga-
ge bas mi aR wi on imis Ta o ba ze, rom mo ce mul ga ri ge ba Si da ar se bul si tu a ci a Si 
Si da audi to re bis am g va ri /am do nis (da geg mi li) ga mo ye ne ba ar aris ga da War be-
bu li. am g va ri in for mi re ba araTu aqar wy lebs yo vel g var aR q mas imis Ta o ba ze, 
rom ga re audi to ris da mo u ki deb lo ba Se iZ le ba da ir R ves Si da audi to re bis 
uSu a lo dax ma re biT, ara med xels uwyobs sa Ta na do di a logs meT val yu re o ba ze 
pa su xis m ge bel pi reb Tan;

• Seafasos, gare auditori sakmarisad aris Tu ara CarTuli auditSi.

(2) uSualo daxmarebis gawevis mizniT Sida auditorebis gamoyenebamde

gare auditorma unda moipovos werilobiTi Tanxmoba ori mxarisgan:

• sameurneo subieqtis uflebamosili warmomadgenlisgan, romelic ganacxadebs, 
rom: (i) Sida auditorebs ufleba eqnebaT, Seasrulon gare auditoris 
miTiTebebi/instruqciebi da (ii) sameurneo subieqti ar Caereva im samuSaoSi, 
romelsac Sida auditorebi Seasruleben gare auditorebisaTvis;

• Si da audi to re bis gan, rom le bic ga nacxa de ben, rom isi ni: (i) da i ca ven kon fi-
den ci a lo bas kon k re tul sa kiTxeb Tan mi mar Te biT, rom leb zec ga re audi to ri 
mi u Ti Tebs da (i i) ga re audi tors ac no be ben, ma Ti obi eq tu ro bis mi marT Seq m-
ni li ne bis mi e ri saf r Txis Se sa xeb.

(3) auditis mimdinareobisas:

gare auditorma:

• xel m ZR va ne lo ba da ze dam xed ve lo ba un da ga u wi os ga ri ge bas Tan da kav Si re bul 
Si da audi to re bis  sa mu Sa os da ga ni xi los maT mi er Ses ru le bu li sa mu Sa o. 
amas Tan, un da ga iT va lis wi nos, rom Si da audi to re bi ar ari an sa me ur neo su bi eq-
tis gan da mo u ki deb le bi. ami tom mo sa lod ne li a, rom ase Ti ze dam xed ve lo bi sa da 
gan xil vis pro ce si gan s x va ve bu li xa si a Ti sa da uf ro far To mas S ta bis iq ne ba, 
vid re im Sem Tx ve va Si, ro de sac audi tis gun dis wev re bi as ru le ben sa mu Sa os;

• Se ax se nos Si da audi to rebs, rom audi tis dros ga mov le ni li bu Ral t ru li aR-
ricx vi sa da audi tis sa da vo sa kiTxe bis Se sa xeb ga re audi to rebs un da ac no bon;

• xe lax la Se a mow mos da Se a fa sos Zi ri Ta di audi to ru li mtki ce bu le be bi, rom-
le bic da kav Si re bu lia Si da audi to re bis mi er Ses ru le bul sa mu Sa os Tan;

• dar w mun des, rom Si da audi to reb ma mo i po ves sak ma ri si da Se sa fe ri si audi-
to ru li mtki ce bu le be bi, rom le bic ga nam t ki cebs am sa mu Sa os sa fuZ vel ze 
ga mo ta nil das k v nebs.
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(4) auditoruli mtkicebulebebis dokumentireba

do ku men ta ci is moTxov ne bi, rom le bic adas tu rebs ass 610-iT (ga da sin ju li 2013 
wels) gaT va lis wi ne bu li mniS v ne lo va ni dam ca vi zo me bis ga mo ye ne bas, uf ro far-
Toa im Sem Tx ve va Si, ro de sac ga re audi to ri Si da audi to rebs iye nebs uSu a lo 
dax ma re bis ga sa we vad. ga re audi tor ma sa mu Sao do ku men teb Si un da asa xos Sem de gi 
sa kiTxe bi:

• im Si da audi to re bis obi eq tu ro bis saf r Txe e bis ar se bo bi sa da mniS v ne lo bis 
da ase ve ma Ti kom pe ten tu ro bis do nis Se fa se ba, rom le bic ga mo i ye na uSu a lo 
dax ma re bi saT vis;

• Sida auditorebis mier Sesasrulebuli samuSaos xasiaTsa da moculobasTan 
dakavSirebiT miRebuli gadawyvetilebis safuZveli;

• vin ga ni xi la Ses ru le bu li sa mu Sa o, mi mo xil vis Ca ta re bis Ta ri Ri da mas S ta bi 
ass 230-is _  „a u di tis do ku men ta ci a“ _ Se sa ba mi sad;

• werilobiTi SeTanxmebebi, romlebic miiRo sameurneo subieqtis uflebamosili 
warmomadgenlisa da Sida auditorebisgan;

• im Sida auditorebis mier momzadebuli samuSao dokumentebi, romlebmac 
uSualo daxmareba gauwies auditis Catarebisas.

daskvna

ga re audi tor ma un da mi mar Tos pro fe si ul gan s jas, ro de sac ad gens, ka non m deb-
lo bis mi xed viT Se saZ le be lia Tu ara Si da audi to re bis ga mo ye ne ba uSu a lo dax-
ma re bis T vis, sa me ur neo su bi eq tis fi nan su ri an ga riS ge bis audit Si. kan di da teb ma 
un da icod nen (i) ro gor ake Tebs ga re audi to ri aseT Se fa se bebs da (i i) ro mel 
pro ce seb Tan an amo ca neb Tan da kav Si re biT Se uZ li aT Si da audi to rebs  uSu a lo 
dax ma re bis ga we va ga re audi to ris T vis. 

gax sov deT, yve la ze mniS v ne lo va ni prin ci pi a, ga re audi to ri, ne bis mi er vi Ta re ba Si, 
sak ma ri sad iyos Car Tu li audit Si, rad gan mxo lod ga re audi tors akis ria er Ta-
der Ti da sa bo loo pa su xis m geb lo ba fi nan su ri an ga riS ge bis Se sa xeb ga moT q mul 
audi to rul mo saz re ba ze.

Tavdapirveli statiis adaptirebuli versia  
moamzada auditisa da marwmunebeli momsaxurebis  

modulis sagamocdo komisiis wevrma
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in teg ri re bu li an ga ri Sis Car Co- do ku men ti
mo du li „sa war mos stra te gi u li an ga riS ge ba“

•   prin ci peb ze da fuZ ne bu li Car Co- do ku men ti

•   ur Ti er To ba da in te re se bul mxa re eb Tan

jer ki dev 2013 wels in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so sab Wom (IIRC) 
ga mo aq vey na Car Co- do ku men ti, sa xel wo de biT „in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er-
Ta So ri so sa fuZ v le bi“. am do ku men tis ga mo ce mas moh y va sam T vi a ni  kon sul ta ci e bi 
sa er Ta So ri so do ne ze da tes ti re ba 25 qve ya na Si.

es do ku men ti ad gens prin ci peb sa da kon cef ci ebs, rom le bic are gu li rebs in teg-
ri re bu li an ga ri Sis sa er To Si na arss.

in teg ri re bu l an ga riS Si aR we ri lia or ga ni za ci is stra te gi a, mmar T ve lo ba, mi si 
saq mi a no ba da per s peq ti ve bi, rac ga na pi ro bebs Ri re bu le bis Seq m nas. ze mo aR niS nul 
sa kiTxeb Tan da kav Si re biT, es do ku men ti ar Se i cavs sa o ri en ta cio niS nuls _ sxva-
das x va or ga ni za ci is T vis sxva das x va na i ri iq ne ba an ga ri Sis es na wi li, or ga ni za ci i sa 
da mi si saq mi a no bis spe ci fi ki dan ga mom di na re. aR sa niS na vi a, rom in teg ri re bu li 
an ga ri Si, pir vel rig Si, gan kuT v ni lia ker Zo seq to ris T vis, Tum ca adap ti re bu li 
sa xiT mi si ga mo ye ne ba Se saZ le be lia sa ja ro seq tor Sic da ara ko mer ci ul or ga-
ni za ci eb Sic.

in teg ri re bu li an ga ri Sis mTa va ri mi za ni a, fi nan su ri ka pi ta lis mom wo deb le bis T-
vis imis ax s na, ro gor qmni da da qmnis or ga ni za cia Ri re bu le bas. in teg ri re bu li 
an ga ri Si sar ge bels mo u tans yve la mxa res, vi sac ain te re sebs, ro gor qmnis kom-
pa nia Ri re bu le bas, maT So ris mTa var da in te re se bul mxa re ebs: Ta nam S rom lebs, 
mom x ma reb lebs, mom wo deb lebs, saq mi an par t ni o rebs, ad gi lob riv sa zo ga do e bas, 
sa ka non m deb lo or ga no ebs, ma re gu li re bel or ga no ebs da po li ti ko sebs, Tum ca Ra, 
es an ga ri Si  pir da pir ar aris gan kuT v ni li yve la da in te re se bu li mxa ris T vis. 
ka pi ta lis ga na wi le ba ze mniS v ne lo va ni gav le nis mox de na fi nan su ri ka pi ta lis 
mom wo deb lebs Se uZ li aT da imis mcde lo ba, rom an ga ri Si yve la da in te re se bul 
mxa re ze iyos ori en ti re bu li, mi uR we ve li amo ca na iq ne bo da da, gar da ami sa,  Se-
am ci reb da an ga ri Sis fo kuss (in te re sis centrs) da gaz r di da mis mo cu lo bas. es 
ki ewi na aR m de ge ba an ga ri Sis miz nebs, ker Zod, Ri re bu le bis Seq m nas.

ga su li pe ri o de bis fi nan su ri an ga riS ge be bi mniS v ne lo van rols Ta ma Sobs kor po-
ra ci u l an ga riS ge ba Si, gan sa kuT re biT nor ma ti u li moTxov ne bis dac vis miz ne bis-
T vis, mag ram ar Se i cavs mniS v ne lo van in for ma ci as biz ne sis / kom pa ni is Ri re bu le-
bis Se sa xeb. mom x ma reb lebs uf ro me tad ain te re sebT mo ma val ze ori en ti re bu li 
in for ma cia da kom pa ni is xed vis / per s peq ti vis Se fa se ba ise, rom ar das Wir deT 
Tvi Ton kom pa ni e bis mi er ga moT v li li mok le va di a ni Tu grZel va di a ni prog no ze-
bi. kom pa ni eb ma ga ic no bi e res in teg ri re bu li an ga ri Sis  sar geb li a no ba, ker Zod, 
ram de nad mniS v ne lo va nia da in te re se bu li mxa re e bis, zo ga dad, sa zo ga do e bis T vis 
in for ma ci is mi wo de ba, kom pa ni is Ri re bu le bis uf ro srul yo fi li su ra Ti sa da 
or ga ni za ci is uf ro yov lis mom c ve li xed vis Se sa xeb.

in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so sa fuZ v le bi xels Se uwyobs ise Ti an ga-
ri Sis mom za de bas, ro me lic gviC ve nebs kom pa ni is saq mi a no ba sa da miR we ul Se de gebs 
stra te gi as Tan Se da re biT, ra ti pis ka pi tals iye nebs kom pa nia Ri re bu le bis Se-
saq m ne lad da ase ve war mo a Cens or ga ni za ci is grZel va di an xed vas. in teg ri re bu li 
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an ga ri Si wli u ri an ga ri Sis axa li Ta o ba a, rad gan igi da in te re se bul mxa re ebs sa-
Su a le bas aZ levs, uf ro gac no bi e re bu lad da ar gu men ti re bu lad, da mo u ki deb lad 
Se a fa son or ga ni za cia da mi si per s peq ti va.

prin ci peb ze da fuZ ne bu li Car Co- do ku men ti  

in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so sab Wom Ca mo a ya li ba prin ci peb ze 
da fuZ ne bu li sa fuZ v le bi, nac v lad imi sa, rom kom pa ni e bis T vis da ed gi na ga sam-
J Rav ne be li de ta lu ri in for ma cia da Se fa se bis stan dar te bi. am g va ri mid go ma 
Ti To e ul kom pa ni as sa Su a le bas aZ levs, Tvi Ton Ca mo a ya li bos sa ku Ta ri an ga ri Si, 
nac v lad imi sa, rom ga mo i ye nos „sa kon t ro lo kiTx va ris mid go ma“. or ga ni za ci u li 
kul tu ris Sec v la kom pa ni ebs sa Su a le bas mis cems, ima ze ukeT war mo a Ci non Ta vi-
an Ti Ri re bu le bis Seq m nis pro ce si, vid re amis miR we va Se saZ le be lia fi nan su ri 
an ga riS ge bis sa er Ta So ri so stan dar te bis Se sa ba mi sad in for ma ci is gam J Rav ne biT 
sa er To da niS nu le bis fi nan sur an ga riS ge ba Si, rac xSi rad ma inc Sab lo nur xa si aTs 
ata rebs. in teg ri re bu li an ga ri Si moq me debs ro gorc plat for ma imis asax s ne lad, 
Tu ra qmnis Zi ri Tad Ri re bu le bas kom pa ni a Si da ro gor icavs xel m ZR va ne lo ba 
am Ri re bu le bas. swo red es ani Webs  in teg ri re bul an ga riSs uf ro met aq tu a lo-
bas biz ne sis T vis / kom pa ni isT vis, vid re am Ja mad ga mo ye ne bu li mid go ma, ro me lic 
moTxov ne bis dac vas ey r d no ba.

in teg ri re bu li an ga riS ge ba ar Ca a nac v lebs an ga riS ge bis sxva for mebs, ara med 
kon cef cia ima Si mdgo ma re obs, rom an ga ri Sis Sem d gen le bi er Tad mo uy ri an uk ve 
Tavs Seq m nil yve la na ir Se sa ba mis in for ma ci as, ma Ti biz ne sis Ri re bu le bis mTa va ri 
ma moZ ra ve be li Za lis asax s ne lad, vi na i dan  in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta-
So ri so sa fuZ v le bis Se sa ba mi sad mom za de bu li in teg ri re bu li an ga ri Si er T ma-
neT Tan akav Si rebs yve la re le van tur in for ma ci as, ro me lic exe ba sa war mo sa da 
mis  Ri re bu le bis Seq m nis pro cess, maT So ris, kom pa ni is fi nan sur, sa o pe ra ci o, 
ara ma te ri a lur, mdgra di gan vi Ta re bis an „e ko lo gi ur, so ci a lur da mmar T ve lo-
biT“ as peq tebs, kom pa ni is mmar T ve lo bis, stra te gi is, re sur se bis ga na wi le bi sa 
da ur Ti er To be bis mar T vis, biz nes mo de li sa da ase ve mi si saq mi a no bis Se de ge bi sa 
da per s peq ti vis kon teq s t Si. amas Tan, in for ma cia mxo lod im Sem Tx ve va Si iq ne ba 
Car Tu li an ga riS Si, Tu is ar se bi Tia da in te re se bu li mxa re e bis T vis im Tval saz-
ri siT, rom maT da ex ma re ba kom pa ni is Se fa se ba Si. 

kon sul ta ci e bis dros gar k ve u li mxa re e bi SeS fo Te bas ga mo xa tav d nen imis Ta o-
ba ze, rom ter mins „ar se bi To ba“ gar k ve u li sa mar T leb ri vi qve teq s ti hqon da, ris 
ga moc zo gi er T ma su bi eq t ma Se iZ le ba mi iC ni os, rom maT in teg ri re bul an ga riS Si 
un da Se i ta non ma re gu li re be li in for ma ci a. Tum ca, in teg ri re bu li an ga riS ge bis 
sa er Ta So ri so sab Wom da as k v na, rom am ter mi nis ga mo ye ne ba un da gag r Zel des am 
kon teq s t Si, vi na i dan ga sa ge bia.

in teg ri re bu li an ga ri Si miz nad isa xavs, da in te re se bul mxa re ebs war mod ge na 
Se uq m nas, kom pa ni is im re sur se bi sa da ur Ti er To be bis Se sa xeb, ra sac ka pi tals 
uwo de ben, ase ve imis Ta o ba ze, ro gor ur Ti er T q me debs kom pa nia ga re mo sa da sxva-
das x va ti pis ka pi tal Tan Ri re bu le bis Se saq m ne lad. ka pi ta li Se iZ le ba iyos fi-
nan su ri, sa war mo o, in te leq tu a lu ri, ada mi a nu ri, so ci a lu ri da ur Ti er To be bi, 
ase ve bu neb ri vi ka pi ta li, mag ram kom pa ni ebs ar sWir de baT am g va ri kla si fi ka ci is 
ga mo ye ne ba. in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so sa fuZ v le bis mi za ni a, Se i mu-
Sa os an ga ri Sis Si na ar sis sa xel m ZR va ne lo prin ci pe bi da gan mar tos fun da men tu ri 
cne be bi, rom leb sac es prin ci pe bi ey r d no ba.

an ga ri Si un da iyos la ko nu ri, sa i me do da srul yo fi li, mo i cav des yve la ar se biT 
sa kiTxs ro gorc po zi ti urs, ise uar yo fiTs, da ba lan se bu li gziT da ar se bi Ti 
Sec do me bis ga re Se.
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in teg ri re bu li an ga riS ge ba for mi re bu lia Sem de gi Zi ri Ta di kom po nen te bis gar-
Se mo:

1. or ga ni za ci u li as peq te bi sa da ga re mos mi mo xil va, sa dac kom pa nia saq mi a nobs;

2. mmar T ve lo bis struq tu ra da igi ro gor uwyobs xels kom pa ni is Ri re bu le bis 
Seq m nis Se saZ leb lo bas;

3. biz nes mo de li;

4. ris ke bi da Se saZ leb lo be bi da ro gor um k lav de ba kom pa nia maT da ro gor ze-
moq me debs isi ni kom pa ni is Ri re bu le bis Seq m nis Se saZ leb lo ba ze;

5. stra te gia da re sur se bis ga na wi le ba;

6. gan sa xil ve li pe ri o dis saq mi a no ba, stra te gi u li amo ca ne bi da miR we u li Se de-
ge bi;

7. kom pa ni is wi na Se ar se bu li per s peq ti ve bi da ga mow ve ve bi da ma Ti ze gav le na 
Ri re bu le bis Seq m nis pro ces ze;

8. kom pa ni am auci leb lad un da gan sazR v ros an ga ri Sis war d ge nis sa fuZ ve li, maT 
So ris sa kiTxe bi, rom le bic un da aisa xos in teg ri re bul an ga riS Si da ro gor 
mox de ba am ele men te bis ra o de nob ri vi gan sazR v ra an Se fa se ba.

in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so Car Co- do ku men ti ar mo iTxovs ze moT 
Ca moT v li li gan yo fi le be bis cal - cal ke ga mo yo fas da an ga riS Si Car T vas, mag ram 
an ga ri Si un da mo i cav des sa fuZ v li an mi mo xil vas, ro mel Sic gaT va lis wi ne bu li 
iq ne ba yve la Se sa ba mi si as peq ti. ze mo aR niS nu li Si na ar sis far g leb Si „moq me de bis“ 
Se de gad Se iZ le ba Se iq m nas mTa va ri si u Je tu ri xa zi da an ga ri Sis Zi ri Ta di ele men-
te bi Se iZ le ba ise ga ni sazR v ros, rom Ti To e u li kom pa ni is Se sa ba mi si in for ma cia 
gan s x va ve bu li iyos.

da in te re se bul mxa re eb Tan ur Ti er To ba

in teg ri re bul ma an ga riS ma mkiTx vels war mod ge na un da Se uq m nas Zi ri Tad da in te re-
se bul mxa re eb Tan, or ga ni za ci is ur Ti er T kav Si re bis Ta vi se bu re be bi sa da xa ris xis 
Se sa xeb, maT So ris, ro gor da ram de nad es mis or ga ni za ci as ma Ti moTxov ni le be bi 
da in te re se bi da ro gor da ram de nad  iT va lis wi nebs da re a gi rebs maT ze. gar da 
ami sa, an ga ri Si wle bis man Zil ze un da iyos Tan mim dev ru li da ur Ti er T Tav se ba di, 
ra Ta Se saZ le be li iyos sxva su bi eq teb Tan Se da re ba.

sam x reT af ri ku li or ga ni za ci e bi kor po ra ci u li an ga riS ge bis am sfe ro Si li de re bad 
ari an aRi a re bul ni, sa dac bev ri sa fon do bir Ja ze ko ti re bu li kom pa nia da msxvi-
li sa xel m wi fos sa kuT re ba Si myo fi kom pa nia Ta vi dan ve in teg ri re bul an ga ri Sebs 
aq vey neb da. in teg ri re bu li an ga ri Si Se iZ le ba mom zad des ar se bu li nor ma ti u li 
moTxov ne bis Se sa ba mi sad, ro go ri ca a, ma ga li Tad xel m ZR va ne lo bis ko men ta re bi. Tu 
es an ga ri Sic ze mo aR niS nu li sa fuZ v le bis mi xed viT iq ne ba mom za de bu li, an Tun dac 
mis ga re Se, Se saZ le be li a, miC ne u li iyos in teg ri re bul an ga ri Sad. 

in teg ri re bu li an ga ri Si Se iZ le ba iyos da mo u ki de be li an ga ri Si an Car Tu li iyos 
sxva an ga riS Si, gan cal ke ve bu li, gan s x va ve bu li na wi lis sa xiT. ma ga li Tad, in teg-
ri re bu li an ga ri Si Se iZ le ba Ca ir Tos kom pa ni is fi nan sur an ga riS ge ba Si/ mas Tan 
er Tad erT do ku men t Si ga moq vey n des. 

in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so sab Wom ga ni xi la Ri re bu le bi sa da  
Ri re bu le bis Seq m nis pro ce sis bu ne ba. es ter mi ne bi Se iZ le ba mo i cav des yve la na ir 
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ka pi tals, kom pa ni is mi er mi Re bul sar ge bels, or ga ni za ci is sa baz ro Ri re bu le-
bas an fu lad na ka debs da kom pa ni is miz ne bis war ma te biT miR we vas. Tum ca, sab Wom 
ga dawy vi ta, rom in teg ri re bu li an ga riS ge bis Car Co- do ku men ti Ri re bu le bas ar 
un da gan sazR v rav des ro me li me kon k re tu li po zi ci i dan, rad gan Ri re bu le ba Ti-
To e u li kom pa ni is sa ku Tar Tval Ta xed va zea da mo ki de bu li. an ga ri Sis meS ve o biT 
Ri re bu le bis war mo Ce na Se saZ le be lia in for ma ci is war mod ge niT, ka pi ta lis moZ ra-
o bis Se sa xeb, da amiT ga moC n de ba Ri re bu le ba, ro me lic Seq m ni lia kom pa ni is T vis an 
sxve bis T vis. in teg ri re bul an ga riS Si kom pa nia ar un da cdi lob des Ri re bu le bis 
ra o de nob ri vad gan sazR v ras, rad gan Ri re bu le bis Se fa se ba im pir Ta pre ro ga ti va 
un da iyos, vinc an ga riSs iye nebs.

bev ri res pon den ti mi iC nev da, rom in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa fuZ v leb Si un-
da ar se bob des  moTxov na, rom an ga ri Si Se i cav des gan cxa de bas imis Ta o ba ze, rom 
kom pa ni is „meT val yu re o ba ze pa su xis m ge be li pi re bi“ aRi a re ben Ta vi anT pa su xis m-
geb lo bas in teg ri re bul an ga riS ze, rac uz run vel yofs in teg ri re bu li an ga ri Sis 
sa i me do o basa da san do o bas. gar da ami sa, am g va ri gan cxa de biT ga iz r de ba an ga riS-
val de bu le ba an ga ri Sis Si na ar s zec.

in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so sab Wo mi iC nevs, rom am g va ri gan cxa de bis 
Car T vam Se iZ le ba ga mo iw vi os da ma te bi Ti pa su xis m geb lo bis prob le me bi, ro go ri-
caa gar k ve u li iuris diq ci is ma re gu li re bel moTxov neb Tan Se u sa ba mo ba da, gar da 
ami sa, Se iZ le ba ga na pi ro bos uf ro ma Ra li do nis sa mar T leb ri vi pa su xis m geb lo bis 
war mo So ba. amas Tan, in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so sab Wos mo saz re biT, 
ze mo aR niS nu li sa kiTxe bis ga mo, Se saZ loa Se fer x des / Se nel des an ga ri Sis gan xil-
vis pro ce si da ami tom sab Wom ga dawy vi ta, rom „meT val yu re o ba ze pa su xis m ge be l 
pi rebs“ ax la Tu ara, gar k ve u li dro is Sem deg ma inc un da mo eTxo voT Ta vi an Ti 
pa su xis m geb lo bis aRi a re ba in teg ri re bul an ga riS ze, ama ve dros maT isic un da 
ga ic no bi e ron, rom san do o ba ar eq ne ba im an ga ri Sebs, rom lis mom za de ba Sic meT-
val yu re o ba ze pa su xis m ge be li pi re bi ar mo na wi le ob d nen.

kon sul ta ci e bis dros  de ba te bi ga i mar Ta imis Ta o ba ze, in teg ri re bu li an ga riS ge-
bis es sa fuZ v le bi ad gens Tu ara  Se sa fe ris kri te ri u mebs an ga ri Sis mom za de bi sa 
da mi si sar w mu no e bis uz run vel sa yo fad. das mu li kiTx ve bi exe bo da Se fa se bis 
stan dar teb s / k ri te ri u mebs, rom le bic kom pa ni ebs un da ga mo e ye ne bi naT, an ga riS Si 
war mo sad ge ni in for ma ci is mi marT da ro gor Se uZ lia an ga ri Sis Sem d ge nels an ga-
ri Sis sis ru lis dad ge na.

zo gi er T ma res pon den t ma eW vi ga moT q va imis Ta o ba ze, rom Se saZ le be li iq ne bo da 
mo mav lis Se sa xeb gam J Rav ne bu li in for ma ci is Se fa se ba da in te re se bu li mxa re e bis 
mi er. maT sab Wos Ses Ta va zes kon k re tu li kri te ri u me bis gan sazR v ra Se fa se bis-
T vis da ase ve moTxov nis Car T va in teg ri re bu li an ga riS ge bis Car Co- do ku men t Si 
imis Ta o ba ze, rom un da gam J Rav ne bu li yo in for ma cia, Se de ge bis di a pa zo ni sa da 
san do o bis in ter va le bis Se sa xeb. 

in teg ri re bu li an ga ri Sis mom za de ba mo iTxovs gan s jas, mag ram ar se bobs moTxov-
na, rom an ga riS Si aR we ri li un da iyos mi si mom za de bi sa da war d ge nis sa fuZ ve li, 
maT So ris mniS v ne lo va ni sa fuZ v le bi da me To de bi, rom le bic kom pa ni am ga mo i ye na 
ar se bi Ti sa kiTxe bis ra o de nob ri vad ga mo sax vis T vis an Se fa se bis T vis. gar da ami sa, 
an ga riS Si mok led un da iyos aR we ri li, Tu ro gor gan sazR v ra kom pa ni am ar se bi-
To bis zRvre bi da ase ve mo ce mu li un da iyos an ga riS ge bis sazR v re bis aR we ra.

 in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so sab Wom ga nacxa da, rom saq mi a no bis 
kon k re tu li Zi ri Ta di maC ve neb le bi sa da Se fa se bis me To de bis da we se ba scil de ba 
prin ci peb ze da fuZ ne bu li Car Co- do ku men tis miz nis far g lebs. in teg ri re bu li 
an ga riS ge bis sa fuZ v le bi Se i cavs in for ma ci as, prin ci peb ze da fuZ ne bu li mid go mis 
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Se sa xeb da mi u Ti Tebs, rom auci le be lia an ga riS Si ra o de nob ri vi maC ve neb le bis 
Car T va, ro de sac es praq ti ku lad Se saZ le be li a. gar da ami sa, Za li an mniS v ne lo va ni a, 
rom sxva das x va an ga riS Si ga mo ye ne bu li Se fa se bis me To de bi ur Ti er T Tav se ba di 
da Se sa da ri si iyos. ami tom in teg ri re bu li an ga riS ge bis ze mox se ne bul Car Co- 
do ku men t Si ar se bobs mok le mi Ti Te be bi, Se sa ba mi si ra o de nob ri vi maC ve neb le bis 
Ser Ce vis Se sa xeb.

kom pa ni am kar gad un da ga i az ros, ro gor un da aR we ros in for ma cia ise, rom mniS v-
ne lo va ni zi a ni ar mi a ye nos kon ku ren tul upi ra te so bas. kom pa ni am un da ga ni xi los, 
re a lu rad ra upi ra te so bis mi Re bas SeZ lebs kon ku ren ti  in teg ri re bul an ga riS Si 
mo ce mu li in for ma ci is gac no biT da da a ba lan sos es in for ma ci is gam J Rav ne bis 
auci leb lo biT.

kom pa ni e bi yve la na i rad cdi lo ben, rom tra di ci u li an ga riS ge bis meS ve o biT 
da in te re se bul mxa re ebs mia wo don in for ma ci a Ta vi an Ti Ri re bu le bis Se sa xeb. 
in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so Car Co- do ku men ti Se iZ le ba efeq tu ri 
in s t ru men ti aR moC n des im kom pa ni e bis T vis, rom leb sac surT, rom Ta vi an Ti an-
ga riS val de bu le bis aq cen ti wli u ri fi nan su ri maC ve neb le bi dan aq ci o ner TaT vis 
grZel va di a ni Ri re bu le bis Seq m nis mi zan ze ga da i ta non. es sa fuZ v le bi mim zid ve li 
iq ne ba im kom pa ni e bis T vi sac, ro mel Tac surT Ta vi an Ti na ra ti u li an ga riS ge bis 
gan vi Ta re ba biz nes mo de lis sa fuZ vel ze, ra Ta ax s nan, ro gor vi Tar de bo da kom-
pa nia da mi si biz ne si.

das k v nis sa xiT

uka nas k ne li aT w le u lis man Zil ze si tu a cia mniS v ne lov nad Se ic va la. dRes ara Tu 
aq tu a lu ria kom pa ni e bis mi er ga moq vey ne bu li in teg ri re bu li an ga ri Se bi, ara med 
aq tu a lu ri xde ba moTxov na iseT in teg ri re bul an ga ri Seb ze, rom leb sac da er T vis 
audi to re bis mi er ga ce mu li mar w mu ne be li das k v na. 

da rac uf ro mniS v ne lo va nia sa er Ta So ri so do ne ze uk ve da iwyo am mi mar Tu le-
biT mu Sa o ba da, me o re mxriv, dRis si naT le zec uk ve Cnde ba ise Ti in teg ri re bu li 
an ga ri Se bi, rom leb sac da er T vis da mo u ki de be li pro fe si o na lis mi er Sed ge ni li 
SezRu du li rwmu ne bis das k v na. yo ve li ve es ki re a lu ri das tu ria imi sa, ram de nad 
mniS v ne lo va nia in ves to re bis T vis, po ten ci u ri in ves to re bi sa da sxva da in te re se-
bu li mxa re e bis T vis in teg ri re bu li an ga ri Se bi da ma Ti sa i me do o ba da sa n do o ba.

sta ti is ga nax le bu li ver sia mo am za da  
`sa war mos stra te gi u li an ga riS ge bis~  

mo du lis sa ga moc do ko mi si is wev r ma
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in ves ti ci is Se fa se ba
mo du li `fi nan su ri mar T va~

in ves ti ci is Se fa se ba fi nan su ri mar T vis mo du lis sas wav lo prog ra mis er T -er Ti 
mniS v ne lo va ni Te ma a. am Te mas Tan da kav Si re bu li kiTx ve bi re gu la ru lad gvxvde ba 
ga moc deb ze. in ves ti ci is Se fa se ba ram de ni me me To diT aris Se saZ le be li: amo ge ba, 
uku ge bis sa aR ricx vo ga nak ve Ti, wmin da mim di na re Ri re bu le bis dis kon ti re bu li 
fu la di na ka de bi da uku ge bis Si da ga nak ve Ti. kan di da te bi un da dar w mun d nen, rom 
Se uZ li aT Ti To e u li ze mo aR niS nu li me To dis gan mar te ba, auci le be li ga an ga ri-
Se be bis Ca ta re ba da me To dis da de bi Ti da uar yo fi Ti mxa re e bis gan xil va. 

am me To de bi dan yve la ze mniS v ne lo va nia wmin da mim di na re Ri re bu le bis me To di, 
ro gorc praq ti ku li ga mo ye ne bis Tval saz ri siT, ise ga moc dis miz ne bis T vis. `fi-
nan su ri mar T vis~ mo du lis sas wav lo prog ra mis Zi ri Ta di prob le ma is aris, rom 
kan di da te bi swav las ise iwye ben, rom ar ici an dis kon ti re ba, mag ram Za li an swra-
fad euf le bi an Se da re biT kar gad da mu Sa ve bul da srul yo fil wmin da mim di na re 
Ri re bu le bis ga an ga ri Se bebs, rom le bic Se iZ le ba mo i cav des iseT prob le mebs, 
ro go ri caa in f la ci a, sa ga da sa xa do da beg v ra, sab ru na vi ka pi ta li da re le va na tu-
ri /a ra  re  le  van tu ri fu la di na ka de bi. war su li pe ri o de bis bevr ga moc daze bevr 
sa ga moc do kiTx vas sa fuZ v lad edo wmin da mim di na re Ri re bu le bis, an uku ge bis 
Si da ga nak ve Tis ga moT v le bi. 

Cve ni sta ti is mi za ni a, mok led gan vi xi loT ze mo aR niS nu li po ten ci u rad prob le-
mu ri sfe ro e bi da Sem deg gan vi xi loT kom p leq su ri ma ga li Ti, ro me lic mo i cavs 
yve la am sa kiTxs. teq ni ku rad es ma ga li Ti, sa va ra u dod, ga ci le biT ima ze rTu li a, 
vid re ro me li me sa ga moc do kiTx va. Tum ca, am ma ga liT Si moyvanilia im de nad bev-
ri sa kiTxi, ram de nic ki Se iZ le ba kan di da tebs si nam d vi le Si Sex v deT ga moc da ze. 
me o re mxriv, sa ga moc do kiTx ve bi sce na ris for ma tiT iq ne ba war mod ge ni li da, 
ma Sa sa da me, sa Wi ro in for ma ci is mo Zi e ba Se iZ le ba ga ci le biT ima ze rTu li iyos, 
vid re am ma ga liT Si.

prob le mu ri sfe ro e bi

in f la cia

kan di da teb ma un da icod nen in ves ti ci is Se fa se bis ori gan s x va ve bu li me To di, 
ro m lebic in f la ci as iT va lis wi nebs da ro dis un da ga mo i ye non es me To de bi. no-
mi na lu ri me To dis dros in f la cia gaT va lis wi ne bu lia ro gorc fu la di na ka dis 
prog noz Si, ise ga mo ye ne bul dis kon ti re bul ga nak veT Sic, xo lo re a lu ri me To dis 
dros, in f la cia ugu le bel yo fi lia ro gorc fu la di na ka dis prog noz Si, ise dis-
kon ti re bis ga nak veT Si. no mi na lu ri me To di ma Sin ga mo i ye ne ba, ro de sac kiTx va Si 
mo ce mu lia fu la di na ka de bi, rom leb zec gav le nas ax dens in f la ci is sxva das x va 
do ne, an, ro de sac kiTx va mo i cavs ga da sa xad sac da in f la ci a sac. amis ga mo, no-
mi na lu ri me To dis ga mo ye ne ba uf ro xSi rad mo iTxo ve ba sa ga moc do kiTx va Si. 
kan di da te bi un da dar w mun d nen, rom maT Se uZ li aT fi Se ris for mu lis ga mo ye ne ba 
dis kon ti re bis miz ne bis T vis ka pi ta lis no mi na lu ri Ri re bu le bis ga mo saT v   le lad, 
an ka pi ta lis re a lu ri Ri re bu le bis ga mo saT v le lad. maT ase ve un da Se eZ loT in-
f la ci is sa er To do ni sa da in f la ci is spe ci fi ku ri do nis er T ma ne Tis gan ga mij v na 
_ in f la ci is sa er To do ne gav le nas iqo ni ebs ka pi ta lis fu lad Ri re bu le ba ze da 
po ten ci u rad zo gi erT fu lad na kad ze, xo lo in f la ci is spe ci fi ku ri do ne exe ba 
mxo lod kon k re tul fu lad na ka debs.
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sa ga da sa xa do da beg v ra

pa sux Si sa ga da sa xa do da beg v ris gaT va lis wi ne ba dis kon ti re bul fu lad na kad Si 
`kar gic aris, cu dic da sa xi fa Toc~! ga da sa xa dis gaT va lis wi ne ba kar gi imi tom 
aris, rom aq ti veb Si gan xor ci e le bul in ves ti ci eb ze xSi rad cve Tis ga moq viT vis 
Se Ra va Ti ga iT va lis wi ne ba da beg v ris (mo ge bis ga da sa xa dis ga moT v lis) miz ne bis T-
vis da ga da sa xa dis Sem ci re biT kom pa nia iRebs fu la di na ka de bis eko no mi as. cu di 
imi tom aris, rom ro de sac ro me li me pro eq tis Se de gad wmin da fu la di na ka de bi 
Se mo dis kom pa ni a Si, sa ga da sa xa do or ga no e bi ama Si `wils~ mo iTxo ven. `sa xi fa To~ 
prob le maa am fu la di na ka de bis war moq m nis dro, vi na i dan es ise Ti sfe ro a, ro-
me lic xSi rad ga u geb ro bas iw vevs kan di da teb Si. 

sab ru na vi ka pi ta li

mTa va ri sa kiTxi, rac sab ru nav ka pi tal Tan da kav Si re biT un da gax sov deT, is aris, 
rom sab ru na vi ka pi ta lis zrda aris fu la di na ka de bis ga di ne ba kom pa ni i dan. ma ga-
li Tad, Tu kom pa ni as bev ri ma ra gis (sa sa qon lo- ma te ri a lu ri fa se u lo be bis) yid va 
sWir de ba, es iq ne ba no mi na lu ri Ri re bu le ba. ana lo gi u rad, sab ru na vi ka pi ta lis 
Sem ci re ba aris fu la di na ka de bis Se mos v la kom pa ni a Si. ma Sa sa da me, ro de sac pro-
eq tis Ta nax mad sab ru nav ka pi tal Si xde ba in ves ti re ba, pro eq tis bo los aRar 
moTxo ve ba fu la di sax s re bis mi Re ba. kan di da teb ma un da ga ic no bi e ron, rom fu-
la di na ka di aris sab ru nav ka pi tal Si mom x da ri cvli le be bi. kan di da tebs xSi rad 
prob le mas uq m nis is faq ti, rom wi na wels na yi di ma ra ge bi ga i yi de ba da, ma Sa sa da me, 
mi si Ca nac v le ba un da mox des. amas Tan, vi na i dan ma ra gis ele men te bi ga i yi da, ma Ti 
Ri re bu le ba sad me sxva gan aisa xe ba fu la di na ka de bis cxril Si.

re le van tu ri /a ra re le van tu ri fu la di na ka de bi

re le van tu ri /a ra re le van tu ri fu la di na ka de bis sa kiTxi iS vi a Tad aris didi 
prob le ma `fi nan su ri mar T vis~ mo dul Si, vi na i dan kan di da tebs es Te ma ad re aqvT 
Ca ba re bu li. Tum ca, kan di da tebs un da ax sov deT `oq ros we si~, kerZod, imi saT vis, 
rom ro me li me mux li mox v des fu la di na ka de bis cxril Si, es mux li un da iyos 
mo ma va li, da ma te bi Ti fu la di na ka di. ara re le van tu ri mux le bi da ub ru ne ba di 
da na xar je bi a, ro go ri caa, ma ga li Tad Tan xe bi, rom le bic uk ve da i xar ja pro eq tis 
ga mok v le va ze da ga na wi le bu li an mi kuT v ne bu lia mud miv da na xar jeb ze. ana lo-
gi u rad, yve la fi nan su ri da na xar ji un da ugu le bel yoT, vi na i dan da fi nan se bis 
Ri re bu le ba aisa xe ba ga mo ye ne bul dis kon ti re bis ga nak veT Si.

Se fa se bis T vis ga mo ye ne bu li fiq si re bu li pe ri o di

zog jer kom pa ni is di req to re bi pro eq tebs afa se ben mxo lod dro is mo ce mu li 
mo nak ve Tis far g leb Si, rac ar em Tx ve va pro eq tis re a lur xan g r Z li vo bas da ami-
tom ver mo i cavs yve la fu lad na kads. Tu ga mo i ye ne ba oTx w li a ni pe ri o di, un da 
ga viT va lis wi noT me oTxe wlis sa ga da sa xa do Se de ge bic, im Sem Tx ve va Sic ki, Tu 
ga da sa xa di ga da sax de lia me-5 wels, anu me-5 wels war mo iq m ne ba fu la di na ka de bi.

vinaidan uk ve ga vix se neT po ten ci u ri prob le mu ri sfe ro e bi, ax la gan vi xi loT 
da pi re bu li kom p leq su ri ma ga li Ti:

`si- bi- si~

kom pa nia ̀ si- bi- si~ am Ja mad ixi lavs axal sa in ves ti cio pro eqts, ro me lic da iwye ba 
ma Sin ve da gag r Zel de ba oTx wels. kom pa ni am Se ag ro va Sem de gi in for ma ci a: 

aq ti vis Ri re bu le ba _ $160,000.
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mo sa lod ne li a, rom wli u ri re a li za cia 1-el da me-2 wels iq ne ba 30,000 er Te u li 
da Sem deg yo vel w li u rad 50,000 er Te u liT da e ce ma me-3 da me-4 wels.

pir ve li wlis fa se biT pir vel wels mo sa lod ne li a, rom pro duq ci is er Te u lis 
ga sa yi di fa si iq ne ba $4.40 da Sem deg es Tan xa yo vel w li u rad 3%-iT ga iz r de ba. 
cvla di da na xar je bi mo sa lod ne li a, rom iq ne ba $0.70 pro duq ci is er Te ul ze mim di-
na re fa se biT, xo lo da ma te bi Ti mud mi vi da na xar je bi pir vel wels mo sa lod ne li a, 
rom iq ne ba $0.30 er Te ul ze, mim di na re fa se biT. ase ve mo sa lod ne li a, rom ori ve 
ze mo aR niS nu li da na xar ji yo vel w li u rad 5%-iT ga iz r de ba.

mo sa lod ne li a, rom aq tivs eq ne ba $40,000 nar Ce ni Ri re bu le ba no mi na lur fa seb Si.

pro eq ti sa Wi ro ebs in ves ti ci is Ca de bas sab ru nav ka pi tal Si, re a li za ci i dan mo-
sa lod ne li amo na ge bis 10%-is ode no biT. es in ves ti cia un da gan xor ci el des Ti-
To e u li wlis da sawyis Si.

mo ge bis ga da sa xa di aris wli u ri 30% da ga da sax de lia yo ve li wlis bo los. sa ga-
da sa xa do miz ne bis T vis Se saZ le be lia aq ti vis Ri re bu le bi dan cve Tis ga moq viT va 
25%-i a ni ga nak ve TiT, Sem ci re ba di naS Tis me To diT.

sa er To in f la ci is do ne aris 4% da ka pi ta lis re a lu ri Ri re bu le ba _ 7.7%. pro-
eq tis sawyis ga mok v le va ze uk ve da xar ju lia $12,000.

mo geTxo ve baT. 

ga mo iT va loT wmin da mim di na re Ri re bu le ba gan sa xil ve li pro eq tis T vis.

amox s na da gan mar te bi Ti Se niS v ne bi

bev ri kan di da ti xa fan g Si eb me ba imiT, rom Za li an swra fad iwyebs fu la di na ka de-
bis cxri lis Sed ge nas. Tav da pir ve lad ram de ni me ga an ga ri Se baa Ca sa ta re be li, an 
`mo sa fiq re be li~. sa zo ga dod, am ga an ga ri Se be bis Ca ta re ba Se saZ le be lia ne bis mi e ri 
Tan mim dev ro biT. ga an ga ri Se be bis Ses ru le bis Sem deg swra fad da swo rad Se iZ le-
ba fu la di na ka de bis cxri lis Sev se ba. sa nam amas ga va ke TebT, kan di da teb ma un da 
ga i gon gan s x va ve ba `T~-sa da wels So ris. `T~ aris dro is ro me li Rac mo men ti da, 
ma Sa sa da me, T0 aris ax la da T1 mox de ba er T w li an pe ri od Si. we li dro is pe ri o dia 
da, ma Sa sa da me, 1-li we li aris T0 -sa da T1-s So ris pe ri o di, xo lo me-2 we li aris 
T1-sa da T2-s So ris pe ri o di. 

mi aq ci eT yu radRe ba. T1 aris ro gorc 1-li wlis bo lo, ise me-2 wlis da sawyi si. 

1-li ga an ga ri Se ba _ in f la cia  

vi na i dan kiTx va mo i cavs ro gorc ga da sa xads, ise in f la ci as da in f la ci is gan s x va ve-
bu li do ne e bi gvaqvs mo ce mu li, un da ga mo vi ye noT no mi na lu ri me To di. ma Sa sa da me, 
fu la di na ka de bis cxril Si un da mox des fu la di na ka de bis ga di de ba in f la ci is 
do nis ga saT va lis wi neb lad da Sem deg un da mox des mi si dis kon ti re ba ka pi ta lis 
no mi na lu ri Ri re bu le bis ga mo ye ne biT. vi na i dan ka pi ta lis no mi na lu ri Ri re bu le ba 
amo ca nis pi ro ba Si mo ce mu li ar aris, un da ga mo viT va loT fi Se ris for mu liT: 

(1 + i) = (1 + r)(1 + h)

(1+i) = (1 + 0.077) × (1 + 0.04) = 1.12;

am g va rad, `i~ ka pi ta lis no mi na lu ri Ri re bu le ba aris 0.12 anu 12%.

Se niS v na. 7.7% re a lu ri ga nak ve Ti (r) da 4% in f la ci is do ne (h) un da ga mo i sa xos 
aT wi la deb Si, ro de sac ga mo vi ye nebT fi Se ris for mu las. 
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me-2 ga an ga ri Se ba  _ sa ga da sa xa do miz ne bis T vis ga mo saq vi Ti cve Tis  
sa ga da sa xa do sar ge be li 

weli gamosaqviTi 
cveTis 

Rirebuleba 

sagadasaxado 
sargebeli mogebis 

gadasaxadis 30%-iani 
ganakveTis dros

periodi

$’000 $’000 

aqtivis Rirebuleba 160.0

1 _ 25% cveTis Camowera (40.0) 12.0 T2

120.0

2 _ 25% cveTis Camowera (30.0) 9.0 T3

90.0

3 _ 25% cveTis Camowera (22.5) 6.8 T4

67.5

4 _ damabalansebeli 
cveTis Camowera  

(27.5) 8.3 T5

narCeni Rirebuleba 
(mocemulia               
amocanis pirobaSi)

40.0

Se niS v ne bi.

ga mom c de lis Cve u leb ri vi daS ve ba ima Si mdgo ma re obs, rom aq ti vi ga i yi de ba pro-
eq tis 1-li wlis da sawyis Si da, ma Sa sa da me, 1-li Ca mo sa we ri cve Tis Tan xa Ca mo i-
we re ba pro eq tis 1-el wels.

1-li wlis ga mo saq vi Ti cve Ta da sa ga da sa xa do sar ge be li ga mo iT v le ba 1-li wlis 
bo los, anu T1-Si da vi na i dan ga da sa xads ix di an er Ti wlis gas v lis Sem deg (wlis 
bo los), fu la di na ka de bis mi Re bis pe ri o di iq ne ba er Ti wliT gvi an, anu T2-Si.

sa bo loo jam Si, pa su xis ga ce mis Tqve ni me To di ka ga moc da ze dros da gi zo gavT da 
ricx ve bis ga mar ti ve biT co ta Sec do mas da uS vebT. aq ricx ve bi dam r g va le bu lia 
aTas er Te u leb Si, me a Te dis si zus tiT.

kan di da te bi un da dar w mun d nen, rom maT Se uZ li aT sa ga da sa xa do sar geb lis ga-
moT v la da beg v ris sxva das x va re Jim Si. ma ga li Tad, Sem deg prob le mas, ro mel sac 
Tqven Se iZ le ba wa awy deT, Se iZ le ba hqon des ga mo saq vi Ti cve Tis moTxov nis uf le ba 
wrfi vi me To diT da ga da sa xa di Se iZ le ba ga da sax de li iyos ma Sin ve, Ti To e u li 
wlis bo los.
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me-3 ga an ga ri Se ba _ sab ru na vi ka pi ta li

1-li weli _ re a li - 
za cia 
$’000:

sab ru na vi ka pi ta -
lis moTxov ni  le ba,  

amo na ge bis 10%:

sab   ru  na  vi 
ka  pi  ta  lis fu -
la  di na  ka  di:

pe  ri -
o  di

1-li weli _ 30 x $4.4 
=

132.0 13.2 (13.2) T0

me-2 weli _ 30 x $4.4 
x 1.03 =

136.0 13.6 (0.4) T1

me-3 weli _ 25 x $4.4 
x 1.032 

116.7 11.7 1.9 T2

me-4 weli _ 20 x $4.4 
x 1.033 

96.2 9.6 2.1 T3

9.6 T4

Se niS v ne bi:

vi na i dan sab ru nav ka pi tal Si gan xor ci e le bu li in ves ti cia re a li za ci i dan mi sa Reb 
(mo sa lod nel) amo na gebs ey r d no ba, pir vel rig Si, es cif ri un da ga mo viT va loT. 
gTxovT mi aq ci oT yu radRe ba, ro gor aris mo ce mu li pro duq ci is er Te u lis fa-
si pir ve li wlis T vis da ma Sa sa da me, es cif ri un da ga mo i ye noT 1-li wlis T vis. 
mom dev no wleb Si in f la ci is prog no zi un da ga iT va lis wi noT. ase ve yu radRe ba 
mi aq ci eT in f la ci is ku mu la ci ur (dag ro ve bad) bu ne bas. 

sab ru na vi ka pi ta lis moTxov ni le ba mar ti vad ga mo iT v le ba, amo na ge bis mi marT 
dad ge ni li pro cen tis sa xiT. ro de sac ga mo iT v liT sab ru na vi ka pi ta lis fu lad 
na ka debs, Tvi Ton sab ru nav ka pi tals ki ar ga mo vi ye nebT, ara med sab ru na vi ka pi ta-
lis sa Wi ro cvli le bas, rad gan, ro gorc uk ve ze moT aR v niS neT, es iq ne ba fu la di 
na ka di. 

am g va rad, 1- li wlis moTxov ni le ba Se ad gens 13.2-s da vi na i dan ad re sab ru nav 
ka pi tal Si ara na i ri in ves ti cia ar gan xor ci e le bu la, fu la di na ka di iq ne ba 13.2 
fu la di na ka dis gas v la. 

me-2 wlis moTxov ni le ba ga i zar da 13.6-mde, mag ram imis gamo, rom 13.2 uk ve in-
ves ti re bu li iyo, fu la di na ka di aris 0.4, fu la di na ka dis gas v la _ sab ru na vi 
ka pi ta lis moTxov ni le bis zrda.  

me-3 da me-4 wleb Si moTxov ni le ba ece ma da, ma Sa sa da me, war mo iq m ne ba fu la di na-
ka dis Se mos v la kom pa ni a Si.

vi na i dan sab ru na vi ka pi ta li pro eq tis T vis sa Wi roa yo ve li wlis da sawyis Si, 1-li 
wlis fu la di na ka di war mo iq m ne ba T0 mo men t Si, xo lo me-2 wlis fu la di na ka di _ 
T1 mo men t Si da a.S. sa bo lo od, pro eq tis bo los sab ru nav ka pi tal Si ra i me nar Ce ni 
in ves ti ci is Ca de ba aRar mo iTxo ve ba da war mo iq m ne ba da ma te biT fu la di na ka de bis 
Se mos v la kom pa ni a Si T4 mo men t Si. sab ru na vi ka pi ta lis fu la di na ka de bis sve tis 
ja mi nu lis to li un da iyos, vi na i dan yve la fe ri, rac in ves ti re bu li iyo, sa bo-
lo od re a liz de ba da gar da iq m ne ba fu lad sax s re bad.
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sxva po ten ci u ri ga an ga ri Se be bi.

prin cip Si, Se saZ le be li a, rom cvla di da mud mi vi da na xar je bis T vis cal - cal ke 
war mo ad gi noT ga an ga ri Se be bi. Tum ca, amas Se iZ le ba bev ri dros das Wir des. go niv-
ru li iq ne ba, Tu dros da zo gavT da am ga an ga ri Se bebs Car TavT fu la di na ka de bis 
cxril Si, ro gorc we si, es sak ma ri si iq ne ba  imis T vis, ra Ta ga moc da ze Sem fa se bel ma 
kar gad da i na xos Tqve ni az rov ne bis lo gi ka.

pro eq tis sawyi si kvle vis da na xar ji $12,000 ugu le bel yo fi li a, vi na i dan is uk ve 
da i xar ja. ma Sa sa da me, es aris da ub ru ne ba di da na xar je bi da re le van tu ri ar aris 
mo ma va li pro eq tis ana liz Si ga mo sa ye neb lad.

Se fa se bis Se de gad mi vi ReT, rom pro eqts aqvs da de bi Ti wmin da mim di na re Ri re-
bu le ba $88,300; ma Sa sa da me, es pro eq ti kom pa ni is T vis mi sa Re bi a, vi na i dan gaz r dis 
aq ci o ner Ta ke Til dRe o bas (sim did res).

Se niS v ne bi:

1. fu la di na ka de bis cxri li yo vel T vis axal gver d ze un da da iwyoT, rad gan ma Sin, 
sa va ra u dod, erT gver d ze da e te va. amiT Ta vi dan aici lebT mo na ce me bis me o-
re gver d ze ga da ta nis sa Wi ro e bas, ra sac xSi rad Sec do me bi moh y ve ba. vi na i dan 
ga da sa xa di yo ve li wlis bo los ga da ix de ba, fu la di na ka de bis cxri lis bo lo 
sve ti T5-i a, mi u xe da vad imi sa, rom pro eq ti oTx w li a ni a. fu la di na ka de bis 
cxri li un da ga i yos ̀ a mo na ge bis~ gan yo fi le bad da ̀ ka pi ta lis~ gan yo fi le bad~. 
`a mo na ge bis~ gan yo fi le ba Si naC ve ne bia yve la da sa beg ri amo na ge bi da sa ga da sa-
xa do miz ne bis T vis ga mo saq vi Ti cve Tis da na xar je bi. ̀ ka pi ta lis~ gan yo fi le ba Si 
naC ve ne bia yve la fu la di na ka di, ro me lic da kav Si re bu lia Se Ze nil aq tiv Tan 
da ase ve sxva fu la di na ka de bi, rom le bic gav le nas ar ax dens ga da sa xad ze. 
kan di da te bi un da dar w mun d nen, rom frCxi leb Si Cas ves uar yo fi Ti fu la di 
na ka de bi, To rem, wi na aR m deg Sem Tx ve va Si, Se iZ le ba Se e Sa loT da fu la di na ka-
de bis da ja me bi sas Se iZ le ba uar yo fi Ti mux le bi da de bi Tad mi iC ni oT;

2. wli u ri amo na ge bis cif re bi gad mo ta ni lia me-3 ga an ga ri Se bi dan. mi aq ci eT yu-
radRe ba: Cve u leb ri vi daS ve ba a, rom wli u ri amo na ge bi war mo iq m ne ba wlis bo los 
_ ma Sa sa da me, 1-li wlis amo na ge bi naC ve ne bia T1 mo men tis T vis. es daS ve ba exe ba 
ase ve cvlad da mud miv da na xar jeb sac.

3. Ti To e u li wlis cvla di da na xar je bi ey r d no ba mo ce mu li wlis re a li za ci is 
er Te u lebs, pro duq ci is er Te u lis fas sa da da na xar je bis in f la ci is do ne ebs. 
mi aq ci eT yu radRe ba: vi na i dan da na xar ji mim di na re fa seb Sia ga mo sa xu li, rac 
Se e sa ba me ba T0 mo ments, xo lo pir ve li da na xar je bi aisa xe ba T1 mo men tis T vis, 
in f la cia ma Sin ve un da ga iT va lis wi noT. Tqven es un da Se u da roT amo na ge bis 
in f la ci as, ro me lic mo ce mu lia me-3 ga an ga ri Se ba Si.

4. mud mi vi da na xar je bi pro eq tis ana li zis T vis re le ven tu ri a, rad gan ro gorc 
naT q va mia sce nar Si, zrda di si di de a. 1-li wlis T vis er Te u lis da na xar ji mo ce-
mu lia da es cif ri mrav l de ba 1-li wlis prog no zi re bul re a li za ci a ze, ra Ta 
vi po voT mTli a ni da ma te bi Ti mud mi vi da na xar je bi. ana lo gi u rad, mo ce mu lia 
pro duq ci is er Te u lis cvla di da na xar ji mim di na re fa seb Si da, ma Sa sa da me, 
ma Sin ve un da ga viT va lis wi noT in f la ci is do ne. 1-li wli dan dawye bu li mud-
mi vi da na xar je bis ga we va grZel de ba da iz r de ba Se sa ba mi si in f la ci is do niT, 
ker Zod, 5%-iT. un da gax sov deT, rom mud mi vi da na xar je bi mud mi via da ar 
ic v le ba, saq mi a no bis do nis cvli le bis Se sa ba mi sad. amiT Ta vi dan aici lebT 
ti pu ri Sec do mis daS ve bas, ro de sac kan di da te bi mud miv da na xar jebs ise iye-
ne ben ga moT v leb Si, TiT qos cvla di da na xar je bi iyos. 
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5. ga da sa xa di ga mo iT v le ba wmin da amo na ge bis fu la di na ka de bis mi marT 30%-i a ni 
ga nak ve TiT. vi na i dan ga da sa xa di wlis bo los ga da ix de ba, 1-li wlis ga da sa xa di, 
ro me lic ga mo iT v le ba  1-li wlis bo los, anu T1 mo men t Si, gax de ba fu la di 
na ka di T2 mo men t Si. ana lo gi u rad un da im s je loT mom dev no wleb zec.

6. nar Ce ni Ri re bu le ba mo ce mu li iyo no mi na lur (fu lad) Ri re bu le ba Si da, 
ma Sa sa da me, uk ve asa xavs in f la ci is gav le nas. nar Ce ni Ri re bu le ba mim di na re 
fa seb Si rom yo fi li yo mo ce mu li da sce nar Si ar gvqo no da mo ce mu li spe ci-
fi ku ri in f la ci is do ne, ma Sin lo gi ku ri mid go ma iq ne bo da mi si ko req ti re ba 
sa er To in f la ci is do nis maC ve neb liT. Cve u leb riv daS ve bas war mo ad gens is, 
rom aq ti vis ga yid va TiT qos xde ba pro eq tis bo lo wlis bo lo dRes da, ma Sa-
sa da me, fu la di na ka dis Se mos v la naC ve ne bia T4 mo men t Si. 

7. sa ga da sa xa do miz ne bis T vis ga moq viT va di cve TiT gan pi ro be bu li sa ga da sa xa do 
sar geb lis cif ri gad mo ta ni lia me-2 ga an ga ri Se bi dan. gTxovT yu radRe biT 
iyoT, ra Ta es cif ri aC ve noT Se sa fe ris svet Si, ma Ti Se sa fe ri si pe ri o dis 
(mo men tis) gaT va lis wi ne biT. ase ve un da gax sov deT, rom es aris ga da sa xad Tan 
da kav Si re bu li `kar gi~ mo men ti da ase, rom war mo iq m ne ba fu la di na ka dis Se-
mos v la kom pa ni a Si.

8. sab ru na vi ka pi ta lis fu la di na ka de bi gad mo ta ni lia me-3 ga an ga ri Se bi dan. 
es cif re bi naC ve ne bia `ka pi ta lis~ gan yo fi le ba Si, vi na i dan isi ni gav le nas ar 
ax dens ga da sa xad ze. Tu am cif rebs `a mo na ge bis~ gan yo fi le ba Si Se vi tan diT, 
ma Ti mi ze ziT Se ic v le bo da wmin da amo na ge bis fu la di na ka de bi da es gav le nas 
iqo ni eb da ga da sa xa dis ga moT v la ze, rac swo ri ar iq ne bo da.

9. dis kon ti re bis ko e fi ci en tis mo Zeb na Se saZ le be lia cxri leb Si (ro me lic mo ce-
mu li geq ne baT ga moc da ze). 1-el ga an ga ri Se ba Si ga moT v li li ka pi ta lis no mi na-
lu ri Ri re bu le bis T vis Se sa fe ri sia 12%-i a ni dis kon ti re bis ga nak ve Ti. 

10. mim di na re Ri re bu le bas ga mo viT v liT mTli a ni wmin da no mi na lu ri fu la di na-
ka de bis gam rav le biT naC ve neb dis kon ti re bis ko e fi ci en teb ze.

11. wmin da mim di na re Ri re bu le bis cifrs mar ti vad mi vi RebT ga moT v li li mim di na-
re Ri re bu le be bis Sek re biT. Tqven yo vel T vis ko men ta ri un da ga u ke ToT ase ve 
imas, ga moT v li li wmin da mim di na re Ri re bu le be bis mniS v ne lo be bi dan, ro me li 
mig va niS nebs pro eq tis si cocx li su na ri a no ba ze. 

fu la di na ka de bis cxri li

$’000 Se niS-
v na:

T0 T1 T2 T3 T4 T5

amonagebi 1

amonagebi realizaciidan 2 132.0 136.0 116.7 96.2

cvladi danaxarjebi 3

30 x$0.70 x 1.05 (22.1)

30 x$0.70 x 1.052 (23.2)

25 x$0.70 x 1.053 (20.3)

20 x$0.70 x 1.054 (17.0)
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mudmivi danaxarjebi: 4

30 x $0.30 x 1.05 (9.5) (9.9) (10.4) (10.9)

wminda amonagebis 
fuladi nakadi

100.4 102.9 86.0 68.3

gadasaxadi 30% 
ganakveTiT

5 (30.1) (30.9) (25.8) (20.5)

kapitali

aqtivis Rirebuleba/
narCeni Rirebuleba 

6 (160.0) 40.0

sagadasaxado 
miznebisTvis 
gamoqviTvadi cveTiT 
ganpirobebuli 
sargebeli

7 12.0 9.0 6.8 8.3

sabrunavi kapitali 
(fuladi nakadi)

8 (13.2) (0.4) 1.9 2.1 9.6 _

mTliani fuladi 
nakadebi

(173.2) 100.0 86.7 66.2 98.9 (12.2)

diskontirebis 
koeficientebi 12%-is 
ganakveTis

9 1 0.893 0.797 0.712 0.636 0.567

mimdinare 
Rirebulebebi/
diskontirebuli

10 (173.2) 89.3 69.1 47.1 62.9 (6.9)

sul wminda mimdinare 
Rirebuleba

11 88.3

ro gorc sta ti is da sawyis Si aR v niS neT, Cven gan vi xi leT sak ma od kom p leq su ri ma ga-
li Ti, ro me lic mo i cavs yve la Zi ri Tad po ten ci ur prob le mas, ro me lic Se iZ le ba 
ga moc da ze Seg x v deT. Ce mi az riT, ase rTu li ar iq ne ba ro me li me sa ga moc do kiTx va, 
mag ram Cven mi er gan xi lul ma ga liT Si naC ve ne bi yve la prob le ma gaT va lis wi ne bu-
li iyo wi na wle bis ga moc deb is dros da vi me dov neb, mo ma val Sic iq ne ba Se ta ni li 
sa ga moc do ma sa la Si. ga moc das war ma te biT Ca a ba re ben is kan di da te bi, rom le bic 
ga moc deb ze am sa kiTxebs Tavs ga ar T me ven.

Tav da pir ve lad vi li am pa ro tis mi er da we ri li  
sta ti is adap ti re bu li ver sia mo am za da  

`fi nan su ri mar T vis~ mo du lis sa ga moc do ko mi si is wev r ma    
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bu Ral t re bis eTi ka  
cif ru li teq no lo gi e bis epo qa Si

mo du li „stra te gi u li biz nes li de ri“

am sta ti a Si gan vi xi lavT sxva das x va  eTi kur saf r Txes, ro mel Ta wi na Sec Se iZ le ba 
aR moC n des cif ru li teq no lo gi e bis epo qa Si mo mu Sa ve Ta na med ro ve bu Ral te ri da 
gan vi xi lavT am saf r Txe e bis aR mofx v ris gzebs.

sa yo vel Ta od aRi a re bu li a, rom bu Ral t rebs mxo lod pro fe si ul kom pe ten cia 
ar mo eTxo ve baT,  rad gan ma Ti qme de be bi xels uwyobs or ga ni za ci e bis mo ra lu ri 
da eTi ku ri kul tu ris dam k vid re ba sa da gan vi Ta re bas. es sa kiTxi gan sa kuT re biT 
aq tu a lu ri gax da uka nas k nel pe ri od Si, ro de sac bu Ral t rebs mu Sa o ba uwevT axa li 
cif ru li teq no lo gi e bis ga re mo Si, ra mac Se iZ le ba gav le na iqo ni os da Sec va los 
dRem de dam k vid re bu li eTi ku ri mo saz re be bi.

eTi ku ri di le me bi ad vi lad ar gvar de ba, rad gan eTi ku ri di le mis ga daW ra xSi rad 
da kav Si re bu lia sxva das x va po zi ci a sa da ar Ce van Tan. xSi rad ar se bobs gan s x va ve-
bu li eTi ku ri da mo ra lu ri mo saz re be bi, rom le bic Se iZ le ba mo i cav des ga re mos, 
sim did ris ga na wi le bas da pi rad ur Ti er To bebs. Se sa ba mi sad, bu Ral t re bi xSi rad 
awy de bi an mra val na ir eTi ku ri di le mas da ma Ti amoc no ba da ga daW ra pro fe si o-
na li bu Ral t ris sa mu Sa os mniS v ne lo va ni na wi li a. am prob le me bi dan zo gi er Tis 
mog va re ba  Se saZ le be li a, Tu bu Ral te ri re gu la ru lad ur Ti er T q me debs sxveb Tan, 
rad gan am g var ur Ti er T q me de bas Se uZ lia bu Ral t ris eTi ku ri az rov ne bis ga um-
jo be se ba imiT, rom bu Ral te ri SeZ lebs prob le mis sxva das x va Wril Si, sxva das x va 
po zi ci i dan da nax vas. bu Ral t ris sa bo loo ga dawy ve ti le beb sa da qme de beb ze Se-
iZ le ba gav le na iqo ni os kul tu ram da so ci a lur ma nor meb ma.

cif ru li teq no lo gi e bis epo qa Si mtki ce eTi ku ri prin ci pe bi da qce va gan sa kuT re-
biT mniS v ne lo va ni a, rad gan ar se bobs saf r Txe e bis gaz r dis Se saZ leb lo ba. bes s s -is 
pro fe si o na li bu Ral t re bis eTi kis ko deq sis mi xed viT, eTi ku ri qce vis mi marT 
Seq m ni li po ten ci u ri saf r Txe e bi iyo fa Sem deg ka te go ri e bad:

• pi ra di an ga re bis saf r Txe _ saf r Txe imi sa, rom  fi nan su ri an sxva sa xis in-
te re si mi zan Se u wo nel gav le nas iqo ni ebs pro fe si o na li bu Ral t ris gan   s ja-
ze/ mo saz re beb ze, an saq ci el ze;

• fa mi li a ru li ur Ti er To bis saf r Txe _ saf r Txe imi sa, rom  dam k veT Tan an 
dam qi ra ve bel Tan xan   g r   Z   li    vi an ax lo ur Ti er To bis ga mo, pro fe si  o na li bu-
Ral te ri zed me tad Ta na ug r Z nobs maT in te re sebs, an zed me tad Sem wy na re be li 
xde ba ma Ti sa mu Sa os mi marT; 

• San ta Jis saf r Txe _ saf r Txe imi sa, rom pro fe si  o nal bu Ral ters xe li Se-
eS le ba obi eq tur moq me  de  ba Si, faq tob ri vi an mo sa lod ne li gac no bi e re  bu li 
mu qa ris, maT So ris pro fe si o nal bu Ral   ter   ze mi zan Se u wo ne li ze moq me de bis 
mcde lo bis ga mo;

• Tav da je re bu lo bis saf r Txe _ saf r Txe imi sa, rom pro fe si o na li bu Ral te ri 
sa Ta na dod ar Se a fa sebs ad rin de li ga dawy ve ti le bis an sa mu Sa os, an mom sa  xu -
re bis Se de gebs, ro me lic Tvi Ton Se as ru la, an im fir mis, an dam qi ra ve be li 
or ga ni za ci is sxva Ta nam S ro mel ma, sa dac mu Sa obs da mas da ey r d no ba mim di na re 
saq mi a no bis, an mim di na re mom sa xu re bis ga we vis pro ces Si msje lo bis / ga dawy-
ve ti le bis mi Re  bis dros;

• ara le ga lu ri dac vis saf r Txe _ saf r Txe imi sa, rom pro fe si o na li bu Ral te ri 
im do ne ze da i cavs dam k ve Tis, an dam qi ra veb lis po zi ci as, rom pro fe  si  o na li 
bu Ral t ris obi eq tu ro bas zi a ni mi ad ge ba.
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Ta na med ro ve bu Ral ters gac no bi e re bu li un da hqon des es prob le me bi, ra Ta SeZ-
los axal cif rul sce na reb Tan gam k la ve ba. ama Si igu lis x me ba ki be ru saf r Txo e ba, 
plat for ma ze da fuZ ne bu li biz nes mo de le bi, di di mo cu lo bis mo na ce meb Tan mu Sa o-
ba da ma Ti ana li zi, krip to va lu te bi, ga na wi le bu li re es t ris teq no lo gi e bi (DLT) 
da xe lov nu ri in te leq ti (AI). eTi ku ri qce va xels uwyobs ndo bis gam ya re bas. di di 
al ba To biT, mo sa lod ne li a, rom da in te re se bu li mxa re e bi Zve le bu rad ga ag r Ze-
le ben  ndo bas bu Ral t re bis mi marT, Tu dar w mu ne bu li iq ne bi an, rom bu Ral te ri 
yo vel T vis  eTi ku rad imoq me debs.

cif ru li teq no lo gi e bis gan vi Ta re bis ga mo, sa va ra u dod, kom p ro me ti re bu li iq-
ne ba pro fe si u li kom pe ten ci i sa da sa Ta na do gu lis x mi e re bis eTi ku ri prin ci pi. 
mo sa lod ne li a, rom war mo iq m ne ba axa li eTi ku ri prob le me bi, vi na i dan cif ru li 
teq no lo gi e bis epo qa Si Se iZ le ba Ta vi iCi nos axal ma prob le meb ma, rom le bic ad-
re ar ar se bob da. bu Ral ter ma siR r mi se u lad un da ga i az ros si tu a cia  da mi si 
kon teq s ti, sa nam SeZ lebs moq me de bas. am sfe ro Si cod ni sa da ga moc di le bis uqon-
lo ba saf r Txes Se uq m nis pro fe si u li kom pe ten ci i sa da sa Ta na do gu lis x mi e re bis 
eTi ku ri prin ci pis dac vas. Zne lia eTi ku ri ga dawy ve ti le be bi ga mo i ta no, cif ru li 
teq no lo gi is ga mo ye ne bis Se sa xeb, Tu kar gad ar ges mis, ra aris es da ra Se saZ-
leb lo beb sa da prob le mebs war moq m nis. 

imi saT vis, rom eTi ku rad mo iq c nen da ndo ba da im sa xu ron, pro fe si o nal ma bu-
Ral t reb ma,  SeZ le bis dag va rad, swra fad un da Se is wav lon axa li in for ma cia da 
kar gad ga i az ron, gan sa kuT re biT da uf ro xSi rad iseT si tu a ci eb Si, rom le bic 
aqam de ar Sex ved ri aT. gar da imi sa, rom bu Ral t re bi uSu a lod iq ne bi an da kav Si re-
bu le bi sa ku Tar Tav ze, pi ra dad ga moc dil eTi kur si tu a ci eb Tan, Se saZ le be li a, 
rom ara pir da pi ri gzi Tac aR moC n d nen da kav Si re bu li eTi kur si tu a ci eb Tan, dam  -
k vir veb lis rol Si. aseT si tu a ci eb Sic ki bu Ral t ris eTi ku ri pa su xis m geb lo ba 
ara na i rad ar mcir   de ba.

mo na cem Ta qur do ba _ es aris ki be ru saf r Txo e bis ka non dar R ve vis yve la ze gav-
r ce le bu li ze moq   me de ba. or ga ni za ci e bi uam rav mniS v ne lo van mo na cems ina xa ven 
sxva das x va sis te ma Si. mo na ce me bi Se iZ le ba iyos Si da (mag., Ta nam S ro mel Tan da kav-
Si re bu li) an ga re (mag., mom x ma reb leb Tan da kav Si re bu li). mo na cem Ta qur do bas 
Se iZ le ba moh y ves fi nan su ri za ra li da or ga ni za ci is re pu ta ci is / b ren dis Se lax va. 
ha ke rebs Se uZ li aT da uc vel mo na cem Ta ba za Si da uc ve li in for ma ci is ga mov le na 
da mo par va.

mar Ta li a, sa in for ma cio teq no lo gi e bis usaf r Txo e ba teq no lo gi u ri sa kiTxi a, 
mag ram bu Ral te ri aris kon fi den ci a lu ri mo na ce me bis dam c ve li da mas gac no-
bi e re bu li un da hqon des Se sa ba mi si ris ke bi. ris ki imi sa, rom mi si obi eq tu ro ba 
Se iZ le ba kom p ro me ti re bu li iyos, war mo i So ba ha ke re bis mu qa ris Se de gad, rom 
mo na ce mebs aras wo rad ga mo i ye ne ben an ga a nad gu re ben. gar da ami sa, bu Ral te ri da-
ar R vevs kon fi den ci a lo bis eTi kur val de bu le ba sac, ro me lic Se iZ le ba exe bo des 
mom x ma reb   le bis an Ta nam S rom le bis mo na ce mebs. pro fe si o nal ma bu Ral t reb ma un da 
icod nen, sad ina xe ba ga re mxa re e bis T vis Ri re bu li in for ma cia da un da uz run-
vel yon ma Ti usaf r Txo e ba Si da kon t ro lis me qa niz me biT.

mo na cem Ta Seg ro ve bi sa da ana li zis re gu li re bis mniS v ne lo bac iz r de ba da or-
ga ni za ci eb ma un da uz run vel yon am saq me Si yve la Se sa ba mi si da in te re se bu li 
mxa ris Car Tu lo ba. bu Ral te ri val de bu li a, kar gad er k ve o des sa Ta na do nor-
ma ti ul aq teb Si da icav des maT. Tu mom x ma reb le bis mo na ce me bi aras wo rad iq na 
ga mo ye ne bu li, bu Ral te ri Se iZ le ba da a da na Sa u lon ima Si, rom man ar Se as ru la 
pa ti os ne bis, kom pe ten ci i sa da sa Ta na do gu lis x mi e re bis eTi ku ri prin ci pe bi. or-
ga ni za cia ke Til sin di si e re bas un da iCen des sxva mxa re Ta in for ma ci is mi marT da 
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ise iye neb des am in for ma ci as, ro gorc Se a Tan x ma mom x ma re bel Tan mi si ga mo ye ne bis 
we si da sazR v re bi da zi a ni ar un da mi a ye nos mom x ma re bel Ta kon fi den ci a lo bas.

bu Ral ters das Wir de ba ma Ra li eTi ku ri cno bi e re ba, ro de sac saq me exe ba imis 
gan xil vas, ra zo mebs un da mi mar Tos, ro de sac ir R ve va usaf r Txo e ba sa ku Tar 
or ga ni za ci a Si, an im or ga ni za ci a Si, ro mel sac isi ni kon sul ta ci ebs uwe ven. imis 
gaT va lis wi ne biT, rom bu Ral te ri val de bu lia imoq me dos sa zo ga do eb ri vi in te-
re se bi dan ga mom di na re, Se iZ le ba auci le be li gax des in for ma ci is gam J Rav ne ba, 
ma ga li Tad mom x ma reb le bis in for mi re ba imis Ta o ba ze, rom ma Ti pi ra di in for ma-
cia ga mo aS ka ra ve bu li a.

plat for ma ze da fuZ ne bu li biz ne si Ri re bu le bas qmnis mom x ma reb le bi sa da mwar-
mo eb le bis ga er Ti a ne biT /er T ma neT Tan da kav Si re biT, amis ma ga li Te bia Airbnb, Uber, 
Go og le, Fa ce bo ok, Yo u Tu be, eBay da Ali ba ba da sxva kom pa ni e bi. am g var kom pa ni ebs mi ni-
ma lu ri do nis fi zi ku ri aq ti ve bi aqvT, an mi ni ma lu ri do nis sa ku Ta ri ma ra ge bi 
ga sa yi dad da, amas Tan, ga sa far To eb lad ar sWir de baT Ta nam S rom le bis ra o de no bis 
gaz r da. maT ub ra lod un da Seq m nan mom x ma re bel Ta mniS v ne lo va ni ba za da da a-
kav Si ron isi ni san do spe ci fi ku ri mom wo deb le bis si as Tan, mom sa xu re bis ga we vis 
miz niT. pi reb Tan, ro mel Ta mom sa xu re ba sac es kom pa ni e bi gvTa va zoben, Se iZ le ba 
ga for m des xel Sek ru le ba imis Ta o ba ze, rom maT un da imu Sa on kom pa ni is T vis (mag ram 
ar iq ne bi an Ta nam S rom le bi) da am g va ri si tu a cia xSi rad eWvs ba debs, Ta nam S ro-
mel Ta dac vi sa da kor po ra ci u li mar T vis sa kiTxeb Tan da kav Si re biT. bu Ral ters 
Se saZ loa das Wir des imis Se fa se ba, mom wo de bels usa mar T lod xom ar eq ce va kom-
pa ni a, ma ga li Tad re a lu rad isi ni Ta nam S rom le bi ari an Tu ara da aqvT Tu ara maT 
gar k ve u li uf le be bi, ro gorc Ta nam S rom lebs, Tu  mom wo deb le bi ari an am g va ri 
iuri di u li uf le be bis ga re Se. da in te re se bul mxa re eb Tan usa mar T lo mopy ro bis 
aR k ve Ta bu Ral t ris amo ca na a. am g var sce nar Si auci le be li a, rom kom pa ni is ko mer-
ci u li in te re se bi da ba lan s des mom wo deb le bi sa da mom x ma reb le bis in te re seb Tan.

ga na wi le bu li re es t ris teq no lo gia (DLT) aris cif ru li sis te ma, rom lis meS-
ve o biT Se saZ   le be lia aq ti ve biT gan xor ci e le bu li ope ra ci e bis / t ran zaq ci e bis 
aR ricx va, xo lo tran zaq ci e bi da ma Ti de ta le bi Ca i we re ba er T d ro u lad mra val 
ad gi las. es aris Ca na we re bis / mo na ce me bis cif ru li mo na cem Ta ba za, rom le bic exe ba 
mo na wi le Ta jgufs. tra di ci u li mo na cem Ta ba ze bis gan gan s x va ve biT, ga na wi le bu li 
re es t ris teq no lo gi ur sis te mas ara aqvs mo na cem Ta cen t ra lu ri sa ca vi an ad mi-
nis t ri re bis fun q ci a. yve la mo na wi les Se uZ lia Ca na we re bis sa er To, ga zi a re bu li 
su ra Tis da nax va, ro me lic er T d ro u lad ga nax l de ba yve la mo na wi lis T vis.

ma ga li Tad, did bri ta neT Si mi wis ka das t ri va ra u dobs ga na wi le bu li re es t ris 
teq no lo gi is ga mo ye ne bas  mi wi sa  da qo ne bis yid va- ga yid vis re gis t ra ci is pro-
ces Si re vo lu ci is mo sax de nad. ase Ti sis te mis sa i me do o bas um Tav re si mniS v ne lo ba 
eni We ba, ise ve ro gorc imis uz run vel yo fas, rom mo qa la qe e bis kon fi den ci a lu ri 
mo na ce me bi ar aR moC n des ris kis qveS. ase Ti sis te ma gav le nas mo ax dens mo sax le-
o bis mniS v ne lo van na wil ze da Se iZ le ba ga mo iw vi os mniS v ne lo va ni eko no mi ku ri 
Se de ge bi, Tu sis te ma mwyob ri dan ga mo va an xar ve ze biT imu Sa vebs. Ta vis mxriv, aman 
Se iZ le ba eTi ku ri prob le me bi ga mo iw vi os sa xel m wi fo seq tor Si mo mu Sa ve bu Ral-
t re bi sa da audi to re bis T vis. ami tom bu Ral t rebs das Wir de baT ga na wi le bu li 
re es t ris teq no lo gi e bis cod na da un da Se eZ loT ha ke re bi sa da mo na ce meb ze sxva 
mxa re Ta ara san q ci  re bul wvdo mas Tan da kav Si re bu li ris ke bis Se fa se ba. pro fe si o-
na li bu Ral t re bi gul w r fe le bi un da iy v nen Ta vis Tav Tan imas Tan da kav Si re biT, 
kma yo fi le bi ari an Tu ar Ta vi si cod niT ga na wi le bu li re es t ris teq no lo gi e bis 
sfe ro Si da, ma Sa sa da me, Se iZ le ba maT mo u wi oT sa zo ga do eb ri vi in te re se bis gaT va-
lis wi ne ba, ro de sac saq me exe ba di di mo cu lo bis kon fi den ci a lur in for ma ci as Tan.
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di di mo cu lo bis mo na ce me bi sa da xe lov nu ri in te leq tis mzar di ga mo ye ne bis 
meS ve o biT, Se saZ le  be lia uf ro swra fi, Tan mim dev ru li, mtki ce bu le beb ze da-
fuZ ne bu li da swo ri ga dawy ve ti le be bis mi Re ba. xe lov nu ri in te leq ti un da iyos 
ka no ni e ri, eTi ku ri da sa i me do.

Tum ca, xe lov nu ri in te leq tis ma xa si a Teb le bi kiTx vebs ba debs axa li teq no lo gi-
e bis eTi ku rad ga mo ye ne bas Tan da kav Si re biT. xe lov nu ri in te leq ti da man qa nu ri 
swav le bis teq no lo gi e bi swra fad cvlis sa zo ga do e bas da TiT q mis auci leb lad 
ase gag r Zel de ba uax lo es aT w le u leb Si. am g var so ci a lur tran s for ma ci as se ri-
o zu li eTi ku ri Se de ge bi moh y ve ba, es mZlav ri axa li teq no lo gi e bi  er T d ro u lad 
aum jo be sebs da an g revs ada mi an Ta cxov re bas.

bu Ral ter ma un da ga a a na li zos xe lov nur in te leq t Tan da kav Si re bu li mar T vi sa 
da ga ran ti e bis sa kiTxe bi, ra Ta yve la da in te re se bu li mxa re en do bo des am teq no-
lo gi e bis sa Ta na dod ga mo ye ne bas. bu Ral te ri Se iZ le ba aR moC n des Sem de gi eTi ku ri 
prob le me bis pi ris pir:

• xe lov nu ri in te leq ti, ada mi a nu ri in te leq tis msgav sad, Se iZ le ba bo ro tad 
iq nes ga mo ye ne bu li;

• sis te ma Si ar se bobs sis te ma tu ri Sec do me bis ar se bo bis ris ke bi, rom le bic 
war mo iq m ne ba sru li ad mo u lod ne li da po ten ci u rad sa zi a no gze biT;

• xe lov nu ri in te leq ti da saq me bul Ta gar k ve u li ka te go ri is T vis saf r Txe 
iq ne ba;

• Cnde ba sis te mis teq ni ku ri usaf r Txo e bi sa da ga u mar Ta o bis / mi si mu Sa o bis 
CaS lis / ga Ce re bis prob le ma.

eTi ku ri prin ci pe bi, rom leb sac eTi kis ko deq se bi ey r d no ba, isev uaR re sad aq tu-
a lu ri da mniS v ne lo va ni dar Ce ba, di di mo cu lo bis mo na ce me bi sa da xe lov nu ri 
in te leq tis fon zec. me o re mxriv, mar Ta li a, eTi ku ri prin ci pe bis Sec v lis auci-
leb lo ba ar ar se bobs, mag ram ma Ti dac va, sa va ra u dod, uf ro gaZ nel de ba. prob-
le mas war mo ad gens mo na ce me bis ga mo ye ne bas Tan da kav Si re bu li sa xel Sek ru le bo 
pi ro be bis aras wo rad ga ge ba.

da sas rul, sul uf ro iz r de ba ise Ti si tu a ci e bi sa da gare mo e be bis si a, rom-
leb mac Se saZ loa kon fi den ci a lu ro bis dar R ve va ga mo iw vi os, ris ga moc am g va ri 
ga re mo e be bi gan sa kuT re bul mniS v ne lo bas iZens. Tum ca, eTi kis Zi ri Ta di prin ci-
pe bi sa da ma Ti dac vis mniS v ne lo ba isev aq tu a lu ri rCe ba. xe lov nu ri in te leq tis 
ga mo ye ne bam Se iZ le ba Ta vi dan ag va ci los zo gi er Ti eTi ku ri saf r Txe, ma ga li Tad  
San ta Jis, mag ram, me o re mxriv, Se iZ le ba ga ar Tu los eTi ku ri prin ci pe bis dac vis 
de mon s t ri re bis Se saZ leb lo ba.

eTi ku ri prob le me bis mog va re bis mra va li gza ar se bobs da er T -er Ti ase Ti gza 
aR we ri lia qve moT:

• bu Ral ter ma un da gan sazR v ros ga dawy ve ti le bis xa si a Ti, ro me lic un da mi i-
Ros eTi ku ri di le mis kon teq s tis gan sazR v riT;

• bu Ral ter ma un da gan sazR v ros, vis uf le beb sa da in te re seb ze ax dens gav le-
nas es ga dawy ve ti le ba;
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• bu Ral ter ma un da da ad gi nos pro fe si u li praq ti kis we se bi, Si da da ga re mar-
T vis ko deq se bi da Se sa ba mi si ka no ne bi;

• bu Ral ter ma un da Ca mo a ya li bos da ga iT va lis wi nos ama Tu im po ten ci u ri 
kon k re tu li qme de bis  mom x re da sa wi na aR m de go ar gu men te bi;

• bu Ral ter ma un da Ca mo a ya li bos ga dawy ve ti le ba, ro me lic da a sa bu Tebs ga sa-
ta re be li zo me bis mom x re da sa wi na aR m de go ar gu men tebs;

• bu Ral ter ma un da ga iT va lis wi nos ne bis mi e ri qme de bis gan xor ci e le bis an ar-
gan xor ci e le bis yve la na i ri uar yo fi Ti Se de gi.

am g va rad, mi u xe da vad imi sa, rom Se iZ le ba ki dev Se ic va los ga re mo, ro mel Sic 
bu Ral te ri mu Sa obs da ga ci le biT me tad cif ru li gax des, am Sem Tx ve va Sic Zi ri-
Ta di eTi ku ri mo va le o be bi da val de bu le be bi uc v le li rCe ba. Tum ca Ra, Se iZ le ba 
Ta vi iCi nos axal ma prob le meb ma, rom le bic bu Ral ter ma kar gad un da ga iaz ros, 
Tu aR moC n de ba cif ru li teq no lo gi e biT ga mow ve u li eTi ku ri di le mis wi na Se. es 
sa kiTxe bi uk ve gan vi xi leT mok led, sta ti is T vis Se sa fe ri si zRvre bis far g leb Si 
da stra te gi u li biz nes li de ris mo du lis ga moc da ze gam s v lel ma kan di da teb ma, 
ga moc dis T vis / Ta v ian Ti pro fe si u li ka ri e ris T vis mza de bis pro ces Si na Te li 
war mod ge na un da Se iq m nan maT Se sa xeb.

sta tia mo am za da stra te gi u li biz nes li de ris  
 mo du lis sa ga moc do ko mi si is wev r ma, Jur na li 

 `Stu dent ac co un tant~, 2019 wlis no em be ri
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

სა ბუ ღალ ტ რო კომ პა ნი ე ბი კორ პო რა ცი-
ებს უშ ლი ან კრიპ ტო ვა ლუ ტის აქ ტი ვის 
სა ხით ფლო ბას მა შინ, რო ცა ვენ ჩო რუ-
ლი კა პი ტა ლის კომ პა ნი ებს რის კი ან და 
ვო ლა ტი ლურ პრო ექ ტებ ში ინ ვეს ტი რე-
ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლე ვენ. MicroStrategy 
Inc. და ილონ მას კის Tesla Inc. ფლო ბენ 
Bitcoin-ს, თუმ ცა ისი ნი გა მო ნაკ ლისს 
წარ მო ად გე ნენ. გა მო კითხ ვამ აჩ ვე ნა, 
რომ ფი ნან სუ რი მე ნე ჯე რე ბის მხო ლოდ 
5% აპი რებს წელს Bitcoin-ში ინ ვეს ტი-
რე ბას.

ტრა დი ცი უ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი ხელს უშ-
ლის Bitcoin-ისა და სხვა კრიპ ტო ვა ლუ-
ტის უფ რო ფარ თო ათ ვი სე ბას, რად გან 
კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც ასეთ ციფ რულ 
ვა ლუ ტებს ფლო ბენ, სა აღ რიცხ ვო რის-
კის მა ტა რებ ლე ბი არი ან, სა ხელ წო დე-
ბით _ დი დი აქ ტი ვე ბის ჩა მო წე რა.

ეს ხდე ბა იმის მი უ ხე და ვად, რომ GAAP-
ის სტან დარ ტე ბის ფარ გ ლებ ში არ არ-
სე ბობს ოფი ცი ა ლუ რი ინ ს ტ რუქ ცია იმის 
თა ო ბა ზე, თუ რო გორ უნ და აღი რიცხე-
ბო დეს ციფ რუ ლი აქ ტი ვე ბი. ბუ ღალ ტ-
რე ბი ეყ რ დ ნო ბი ან აუდი ტორ თა შო რის 

sa aR ricx vo prin ci pi, ro me lic xels uS lis  
BITCOIN-is far To aRi a re bas

მიღ წე ულ ერ თ გ ვარ კონ სენ სუსს, რომ 
კრიპ ტო ვა ლუ ტე ბი არ მიიჩნევა ვა ლუ-
ტად ან ფი ნან სურ ინ ს ტ რუ მენ ტად, არა-
მედ - „განუსაზღვრელი სა სი ცოცხ ლო 
პე რი ო დის მქო ნე არა მა ტე რი ა ლურ 
აქ ტი ვად“, რად გან მათ არ გა აჩ ნი ათ 
„ფიზიკური სა ხე“.

„ძირითადად, არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი-
ვე ბი უკავ შირ დე ბა კომ პა ნი ის ოპე რა-
ცი ებს _ მარ კე ტინგს, მომ ხ მა რე ბელ თან 
ურ თი ერ თო ბას და ტექ ნო ლო გი ურ უნა-
რებს“ _ აცხა დებს ალენ ჰუ ან გი, ფი-
ნან სუ რი აღ რიცხ ვის პრო ფე სო რი ჰონგ 
კონ გის მეც ნი ე რე ბი სა და ტექ ნო ლო-
გი ე ბის უნი ვერ სი ტეტ ში. _ „Bitcoin-ის 
ასეთ აქ ტი ვად კლა სი ფი ცი რე ბა, ცო ტა არ 
იყოს, გა და მე ტე ბუ ლი ა. თუმ ცა, ის აქ იმი-
ტომ მოხ ვ და, რომ ბუ ღალ ტ რე ბი ცდი-
ლო ბენ კრიპ ტო ვა ლუ ტა მო არ გონ უკ ვე 
არ სე ბულ კა ტე გო რი ებს და არა მა ტე რი ა-
ლუ რი აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბას  მხო ლოდ 
ერ თი მი მარ თუ ლე ბით _ შემ ცი რე ბის კენ 
შე უძ ლია ცვლი ლე ბა.

თუ კი კომ პა ნი ამ Bitcoin 60,000 აშშ დო-
ლა რად შე ი ძი ნა და მი სი ღი რე ბუ ლე ბა 
ფის კა ლუ რი წლის ბო ლოს 35,000 აშშ 
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ACCA-ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კითხ-
ვა აჩ ვე ნებს, რომ Covid-19-ის პან დე მია 
კა რი ე რისადმი ახალი მიდგომებისა  და 
ცვლი ლე ბე ბის პე რი ო დია ახალ გაზ რ-
დე ბის თ ვის.

გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში 16-24 წლის 
ასა კის 6 მი ლი ო ნამ დე ადა მი ა ნი ცხოვ-
რობს. ACCA-მ 1,000 მათ გა ნი გა მო-
კითხა, რა თა უკე თე სად გა ე გო მა თი შე-
ხე დუ ლე ბე ბი სამ სა ხურ ზე. მა შინ, რო ცა 
პან დე მი ამ დე მხო ლოდ 21%-ს უნ დო და 
გაჰ ყო ლო და პრო ფე სი ო ნა ლურ კა რი ე-
რას, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად ბუ ღალ-
ტე რი, აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ ჟა-
მად 30%-მდეა გაზ რ დი ლი.

იძუ ლე ბით „შვებულებაში“ ყოფ ნამ უკ ვე 
და საქ მე ბულ ადა მი ა ნებს მის ცა შან სი, 
გა და ა ფა სონ სა კუ თა რი მდგო მა რე ო ბა 
და აიმაღლონ კვა ლი ფი კა ცი ა, მიზ ნად 
და ი სა ხონ ახა ლი სამ სა ხუ რი.

გა მო კითხულ თა 40% ამ ბობს, რომ ფი-
ნან სუ რი უსაფ რ თხო ე ბა სამ სა ხუ რის ყვე-
ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვანი მა ხა სი ა თე ბელია 
და ტრა დი ცი უ ლი სპეციალობები ასეთ 
სამ სა ხუ რებ ში და საქ მე ბის შანსს ზრდის. 
გა მო კითხულ თა პო ზი ცია თა ნაბ რად გა-
ნა წილ და მათ შო რის, ვინც აპი რებს უნი-
ვერ სი ტეტ ში ჩა ბა რე ბას და მათ შო რის, 
ვინც მიიჩნევს, რომ ეს მათ თ ვის არ არის. 
ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა, რო მელ საც 

pan de mia yo vel me a Te axal gaz r das ka ri e ru li 
ar Ce va nis Sec v lis ken ubiZ gebs

დო ლა რი გახ და, მი სი ინ ვეს ტი ცი ე ბი შე-
სა ბა მი სად ჩა მო ი წე რე ბა და გა უ ფა სურ-
დე ბა. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლის შებ რუ ნე ბუ-
ლი სცე ნა რის შემ თხ ვე ვა ში, ფი ნან სუ რი 
დი რექ ტო რი ვერ ააფა სებს თა ვის ინ-
ვეს ტი ცი ებს იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ კრიპ-
ტო ვა ლუ ტის ფა სი 60,000 აშშ დო ლარს 
და უბ რუნ დე ბა. ამის გა კე თე ბა შე საძ ლე-
ბე ლია მხო ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვის 
რე ა ლი ზა ცი ის დრო ს. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი წი ნა პლან ზე წა-
მოს წია მიმ დი ნა რე წლის თე ბერ ვალ-
ში Tesla-ს მი ერ 1,5 მი ლი არ დი აშშ დო-
ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ინ ვეს ტი ცი ამ  
Bitcoin-ში. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა კითხი ა, რად გან იმის მი ხედ ვით, თუ 
ზუს ტად რო დის შე ი ძი ნა კომ პა ნი ამ აღ-
ნიშ ნუ ლი ვა ლუ ტა, შე საძ ლოა ივ ნი სში მას 
ან გა რიშ ში გა უ ფა სუ რე ბის ასახ ვა მო უ წი-
ოს. რო მე ლი კომ პა ნია ისურ ვებს მსგავ სი 
თა ვის ტკი ვი ლის გა ჩე ნას?

აქ ცი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი, რომ ლე ბიც 
ფი ნან სურ ინ ს ტ რუ მენ ტე ბა დაა კლა-

სი ფი ცი რე ბუ ლი, მა თი აფა სე ბა და ჩა-
მო ფა სე ბა ად ვი ლა დაა შე საძ ლე ბე ლი 
„სამართლიანი ღი რე ბუ ლე ბის“ ცნე ბის 
წყა ლო ბით. მა გა ლი თის თ ვის, მარ ტში, 
ვენ ჩო რულ მა გი გან ტ მა SoftBank-მა  
17,5 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის წმინ-
და მო გე ბა აჩ ვე ნა მხო ლოდ იმის ხარ-
ჯ ზე, რომ ფლობს ლის ტინ გ ში ახ ლად 
 მოხ ვედ რი ლი, სამ ხ რეთ კო რე უ ლი ონ-
ლა ინ  ვაჭრობის კომ პა ნი ის, Coupang  
Inc-ის წი ლის მე სა მედს.

ეს ცო ტა არა სა მარ თ ლი ა ნი ა. ხში რად 
მა ღალ ხარ ჯი ა ნი, რის კი ა ნი ახა ლი პრო-
ექ ტე ბი შე საძ ლოა ისე თი ვე რის კის მა-
ტა რე ბე ლი იყოს, რო გო რიც 12 წლის 
ბიტ კო ი ნი. აღ ნიშ ნულ პრო ექ ტებს არა-
მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვის სტა ტუ სი რომ 
ჰქო ნო და, SoftBank და სხვა ვენ ჩო რუ-
ლი კა პი ტა ლის გი გან ტე ბი ვერ შეძ ლებ-
დ ნენ მო გე ბის აღი ა რე ბას წი ლე ბის გას-
ხ ვი სე ბამ დე.

წყა რო: accountingtoday.com
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სურს სტა ჟი რე ბა, ან მიზ ნად ისა ხავს ერ თ-
დ რო უ ლად მუ შა ო ბას და სწავ ლას, ახ ლა 
ემ თხ ვე ვა იმ ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბას, 
ვინც აპი რებს უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ბა რე ბას.

ACCA-ის დი რექ ტორ მა, ჰე ლენ ბრენ
დ მა, გა ნაცხა და: „კოვიდ-19-ით გამოწ-
ვეულმა კრი ზის მა ბევ რი აიძუ ლა ახალი 
მიდგომები გამოეყენებინა კა რი ე რუ ლი 
მის წ რა ფე ბისა და სა კუ თა რი პრო ფე სი უ-
ლი მო მა ვ ლისთვის. ეს კვლე ვა აჩ ვე ნებს, 
თუ რო გორ შეც ვა ლა პან დე მი ამ მო ლო-
დი ნი სამ სა ხურ თან და კავ ში რე ბით და 
რო გორ შეც ვ ლის ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბისა და 
დამ საქ მებ ლე ბის სტრა ტე გი ას. ბუ ღალ-
ტერ თა რო ლი ახ ლა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა, რად გან პრო ფე სია იძ ლე ვა უსაფ-
რ თხო და მოქ ნილ კა რი ე რა ზე წვდო მას 
ნე ბის მი ერ ასაკ ში.

ახა ლი თა ო ბის თ ვის სტრა ტე გი უ ლი ან-
გა რიშ გე ბის უნა რე ბის შე ძე ნა მნიშ ვ ნე-
ლო ვან სას ტარ ტო პო ზი ცი ას ქმნის კა-
რი ე რა ში წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად და 
აჩ ვე ნებს, რომ აღ ნიშ ნულ დე მოგ რა ფი-
ულ ჯგუფს სჭირ დე ბა ახა ლი, ღი რე ბუ ლი 
უნა რე ბის ათ ვი სე ბის და სწრა ფი პროგ-
რე სის შე საძ ლებ ლო ბა; სა მუ შაო უსაფ-
რ თხო ე ბა; ბა ლან სი ცხოვ რე ბა სა და სამ-
სა ხურს შო რის.

ACCA-ის აქვს სა მი ქე ის სთა დი (სასწავ-
ლო პროგრამა) იმ ადა მი ა ნე ბის შე სა-
ხებ, რომ ლებ მაც ახ ლა ხან გა დაწყ ვი ტეს 
ფი ნან სე ბის პრო ფე სი ო ნა ლის კა რი ე რის 

არ ჩე ვა და აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბა პან-
დე მი ის პა რა ლე ლუ რად გა ნა ხორ ცი ე-
ლეს:

 _ 24 წლის კრის ტი ნა პო რეა ლონ დო-
ნი დან, მზა რე უ ლი იყო მო ხუც თა თავ-
შე სა ფარ ში. ის უვა დო შვე ბუ ლე ბა ში 
2020 წლის გა ზაფხულ ში გა უშ ვეს. ცო-
ტა ო დე ნი და გეგ მ ვის შემ დეგ, კრის ტი-
ნამ გა დაწყ ვი ტა სა ბუ ღალ ტ რო პრო-
ფე სი ის შეს წავ ლა ACCA-ის პროგ რა-
მის ფარ გ ლებ ში. ის ახ ლა ბუ ღალ ტრის 
თა ნა შემ წედ მუ შა ობს იმა ვე კომ პა ნი-
ა ში და აგ რ ძე ლებს სწავ ლას. მან უკ ვე 
შეძ ლო სა კუ თა რი სახ ს რე ბით პირ ვე-
ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის შე ძე ნა;

 _ 37 წლის გა უ რავ კუ მა რი, მან ჩეს ტე-
რი დან სას ტუმ რო ინ დუს ტ რი ა ში მუ-
შა ობ და და უვ ლი და აპარ ტა მენ ტებს, 
რომ ლე ბიც პან დე მი ის შე დე გად სრუ-
ლად და ი კე ტა. უვა დო შვე ბუ ლე ბი სას 
ის ACCA-ის პროგ რა მა ში ჩა ერ თო. 
ამ ჟა მად ის Barclays-ში მუ შა ობს და 
სწავ ლას აგ რ ძე ლებს;

 _ 37 წლის ქრე იგ მაკ ლი ნი, გლაზგო - 
 დან, თით ქ მის 20 წლის გან მავ ლო-
ბა ში მცხო ბე ლად მუ შა ობ და. კა-
რი ე რუ ლი ცვლი ლე ბის ძი ე ბა ში ის 
და სავ ლეთ შოტ ლან დი ის უნი ვერ-
სი ტე ტის ACCA-ის აკრედიტებული 
პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში სწავ ლობს. 
პა რა ლე ლუ რად, ის ამა ვე უნი ვერ-
სი ტეტ ში ფი ნან სურ ად მი ნის ტ რა ტო-
რად მუ შა ობს.

ჰე ლენ ბრან დი დას კ ვ ნის სა ხით დას-
ძენს: „პანდემიამ შეც ვა ლა შე ხე დუ ლე-
ბე ბი კა რი ე რა ზე და ამას ძა ლი ან კარ გად 
ვხე დავთ ორ გა ნი ზა ცი ის და საქ მე ბის ფო-
რუ ზე, სა დაც 43%-იანი ზრდა გვქონ და 
წლის გან მავ ლო ბა ში. ეს ჯერ არ ნა ხულ 
მოთხოვ ნას ადას ტუ რებს და ვი მე დოვ-
ნებთ, რომ ტენ დენ ცია გაგ რ ძელ დე ბა.“

წყა რო: accaglobal.com
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ვებგვერდი, 26/07/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200000000.05.001.020360

  
საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

 
მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 206-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილის „ჰ 5“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჰ 5) სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული, სახელმწიფო ორგანოს ან/და მუნიციპალიტეტის 
მიერ უსასყიდლოდ გადაცემული უძრავი ქონება, რომელიც გამოიყენება საგანმანათლებლო 
საქმიანობაში ან/და საგანმანათლებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული მომსახურების 
გასაწევად;“;

ბ) მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. დადგენილი საგადასახადო შეღავათი არ ვრცელდება პირის მიერ იჯარით, 

უზუფრუქტით, ქირით ან სხვა ამგვარი ფორმით სხვა პირისთვის გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე 
(ან მის ნაწილზე) ან/და საწარმოს/ორგანიზაციის მიერ ამავე ფორმით გადაცემულ შენობა-
ნაგებობებზე (ან მათ ნაწილზე), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც უძრავ ქონებას გადასცემს 
სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და 
გადაცემული უძრავი ქონება გამოიყენება უმაღლეს საგანმანათლებლო საქმიანობაში ან/და 
უმაღლეს საგანმანათლებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული მომსახურების გასაწევად“.

მუხლი 2მუხლი 2
1. ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჰ 5“ ქვეპუნქტისა და იმავე მუხლის მე-2 
ნაწილის მოქმედება გავრცელდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ 
ურთიერთობებზე.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                            სალომე ზურაბიშვილისალომე ზურაბიშვილი 
თბილისი,

22 ივლისი 2021 წ.
N809-Vრს-Xმ
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ვებგვერდი, 04/08/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
260000000.05.001.020381

  
საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ 
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზესაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.მუხლი 1. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქარ- 
თველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 24.06.2016, 
სარეგისტრაციო კოდი: 260000000.05.001.018170) მე-7 მუხლის მე-7 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 15 1 მუხლით 
გათვალისწინებული სავალდებულო სატენდერო შეთავაზების შემთხვევაში − შემდეგ 
მონაცემებს:

ზ.ა) კაპიტალში პირდაპირი ან არაპირდაპირი მნიშვნელოვანი მონაწილეობის შესახებ 
ინფორმაციას;

ზ.ბ) იმ ფასიანი ქაღალდების მფლობელების შესახებ ინფორმაციას, რომლებიც 
განსაკუთრებული კონტროლის შესაძლებლობას იძლევა, და ამ უფლების აღწერას;

ზ.გ) ხმის მიცემის უფლების განხორციელების შეზღუდვის (კერძოდ, გარკვეული 
პროცენტის ფასიანი ქაღალდების ან ხმის რაოდენობის მფლობელებისთვის ხმის მიცემის 
უფლების შეზღუდვის) შესახებ ინფორმაციას;

ზ.დ) მმართველობითი ორგანოს წევრთა დანიშვნასა და შეცვლასთან დაკავშირებულ 
წესებს, აგრეთვე წესდების ცვლილების შესახებ ინფორმაციას;

ზ.ე) მმართველობითი ორგანოს წევრთა უფლებამოსილებების შესახებ ინფორმაციას.“.

მუხლი 2.მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                        სალომე ზურაბიშვილისალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

2 აგვისტო 2021 წ.
N877-Vრს-Xმპ
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ვებგვერდი, 04/08/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200000000.05.001.020367

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-8 მუხლის მე-12 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას ან აქციის/წილის გამოსყიდვისას ფულადი 

ან ნატურალური ფორმით განხორციელებული გადახდა/განაცემი, რომელიც კაპიტალში 
(განთავსებულსა და საემისიოში) აქციონერის/პარტნიორის მიერ განხორციელებული 
შენატანის ოდენობას არ აღემატება;“.

2. მე-9 მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) მეწარმე ფიზიკურმა პირმა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 

მე-2 პუნქტითა და მე-3 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული 
საქმიანობის ფარგლებში.“.

3. 36-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მეწარმე ფიზიკურ პირად ითვლება:
ა) ინდივიდუალური მეწარმე – ფიზიკური პირი, თუ ის, „მეწარმეთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მიხედვით, არის ინდივიდუალური მეწარმე;
ბ) ფიზიკური პირი, თუ ის ახორციელებს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მე-3 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებულ საქმიანობას.“.
4. 98 1 მუხლის მე-2 ნაწილის:
ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) საწარმოს ლიკვიდაციისას ან აქციის/წილის გამოსყიდვისას ფულადი ან ნატურალური 

ფორმით განხორციელებული გადახდა/განაცემი, რომელიც კაპიტალში (განთავსებულსა და 
საემისიოში) პარტნიორის მიერ განხორციელებული შენატანის ოდენობას არ აღემატება. 
ამ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ოპერაციის 
განხორციელების შემდეგ საწარმოს კაპიტალის გაზრდა არ მიიჩნევა პარტნიორის მიერ 
კაპიტალში (განთავსებულსა და საემისიოში) განხორციელებულ შენატანად;“;

ბ) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებულ პირებზე (გარდა ინდივიდუალური საწარმოსი და ამ კოდექსის 
შესაბამისად მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული პირისა) დივიდენდების 
განაწილება;“.

5. 130-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებული პირების (გარდა ინდივიდუალური საწარმოსი) მიერ მიღებული 
დივიდენდები გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და დივიდენდების მიმღები საწარმოს 
მიერ ერთობლივ შემოსავალში არ ჩაირთვება.“.

6. 158-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტითა და მე-3 

მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული საქმიანობა;“.
მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                              სალომე ზურაბიშვილი  სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

2 აგვისტო 2021 წ.
N884-Vრს-Xმპ
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ვებგვერდი, 04/08/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
280060000.05.001.020385

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში  „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში  
ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

 
მუხლი 1. მუხლი 1. „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 06.08.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 280060000. 
05.001.019066) მე-2 მუხლის:

ა) „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ი) თვითდასაქმებული – ინდივიდუალური მეწარმე, ფიზიკური პირი, რომელიც 

ახორციელებს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი ან მე-2 
პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას, საქმიანობის იმ ნაწილში, რომელიც გადასახადის 
წყაროსთან დაკავებას არ ექვემდებარება;“;

ბ) „კ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„კ.ბ) „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი ან მე-2 

პუნქტით გათვალისწინებული ფიზიკური პირის შემთხვევაში − საშემოსავლო გადასახადით 
დასაბეგრი შემოსავალი“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.
               
საქართველოს პრეზიდენტი                              სალომე ზურაბიშვილი სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
2 აგვისტო 2021 წ.

N895-Vრს-Xმპ
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ვებგვერდი, 04/08/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
230000000.05.001.020370

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებსაქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. მუხლი 1. საქართველოს საბაჟო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.
matsne.gov.ge), 04.07.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230000000.05.001.019529) 187-ე მუხლის მე-9 
ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. ეს მუხლი შესაბამის შემთხვევაში გამოიყენება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-3 მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის 
განმახორციელებელი პირის ან არასამეწარმეო საქმიანობაში ჩართული იურიდიული პირის 
მიერ ძირითადი საშუალებისა და სხვა აღჭურვილობის შემოტანისას, თუ იგი საქმიანობის 
გასაგრძელებლად უცხო ქვეყნიდან საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გადმოდის.“.

მუხლი 2.მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი                         სალომე ზურაბიშვილი                       სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

2 აგვისტო 2021 წ.
N896-Vრს-Xმპ

ვებგვერდი, 04/08/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017492

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №192ბრძანება  №192

2021 წლის 3 აგვისტო ქ. თბილისი2021 წლის 3 აგვისტო 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 (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 2000900000.22.033.016112) 
დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დანართი №II-06-ის („გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაცია“) 
დეკლარაციის დანართი „გ“ (დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის 
წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც 
ექვემდებარება აღდგენას) ამოღებულ იქნეს.

2. 38-ე მუხლის მე-9 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                         ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 04/08/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017493
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №193ბრძანება №193

2021 წლის 3 აგვისტო ქ. თბილისი2021 წლის 3 აგვისტო ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 2000900000.22.033.016112) 
დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 40 1 მუხლის მე-5 პუნქტის 
პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. დეკლარაციის III ნაწილის მეორე სვეტში აისახება მოგების გადასახადით 
დაბეგვრის ობიექტი, რომელიც იბეგრება მოგების გადასახადის 15%-იანი განაკვეთით (მათ 
შორის, საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს მიერ შესაბამისი სტატუსის 
მინიჭებამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის 
განაწილება), შესაბამისი მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა და მოგების გადასახადი, 
ხოლო მესამე სვეტში - მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, რომელიც იბეგრება 
მოგების გადასახადის 5%-იანი განაკვეთით, შესაბამისი მოგების გადასახადით დასაბეგრი 
თანხა და მოგების გადასახადი. ამასთან, ამავე ნაწილის:“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი             ლაშა ხუციშვილი        ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 06/08/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017494
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №197ბრძანება  №197

2021 წლის 5 აგვისტო ქ. თბილისი2021 წლის 5 აგვისტო ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო 
კოდი 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
72-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 176-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ 
ქვეპუნქტის მიზნებისათვის, საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე 
საქონლის იმპორტთან დაკავშირებით დღგ-ის დარიცხვისას, დღგ-ის ჩათვლის მიღების 
საფუძველია დარიცხული დღგ-ის ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 
თუ შესრულებულია ყველა შემდეგი პირობა:

ა) არსებობს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება საქონლის იმპორტთან 
დაკავშირებით დღგ-ის დარიცხვის შესახებ;

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველზე წარდგენილ 
საგადასახადო მოთხოვნაში ასახულია დღგ-ის თანხა;

გ) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნულ საგადასახადო მოთხოვნაში ასახული თანხა 
ბიუჯეტში გადახდილია სრულად ან არასრულად გადახდის შემთხვევაში – საგადახდო 
დავალებაში მითითებულია დღგ საქონლის იმპორტთან დაკავშირებით.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 13/08/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
000000000.00.00.016637
 

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №25697ბრძანება №25697

2021 წლის 5 აგვისტო ქ. თბილისი2021 წლის 5 აგვისტო ქ. თბილისი

ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის  ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის  
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, საგადასახადო  საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, საგადასახადო  

დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების და  დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების და  
სასაქონლო ზედნადების გამოწერის უფლების  სასაქონლო ზედნადების გამოწერის უფლების  

შეზღუდვის შესახებშეზღუდვის 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, საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 241-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების 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/საგადასახა-დო 
დოკუმენტის გამოწერის შეზღუდვა.
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8. „ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ“ ბრძანების გამოცემისთანავე, ბრძანების 
გამოცემის შემდგომ პერიოდში განსახორციელებელ ოპერაციებზე, საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 241-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქონების 
განკარგვის აკრძალვის უზრუნველყოფის მიზნით, გადასახადის გადამხდელს შეეზღუდოს 
სასაქონლო ზედნადების, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის და საგადასახადო დოკუმენტის 
გამოწერის უფლება.

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

10. ამ ბრძანების მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, სასაქონლო 
ზედნადების, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა დასაშვებია გადასახადის 
გადამხდელის მიერ შემოსავლების სამსახურში განცხადების და შესაბამისი დოკუმენტების 
წარმოდგენის შემთხვევაში, რომელსაც შეისწავლის ვალის მართვის დეპარტამენტი და 
სათანადო გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში, გადასახადის 
გადამხდელს მიეცემა საშუალება გამოწეროს შესაბამისი სასაქონლო ზედნადები, 
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი 
წესით.

11. ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ცალკეულ 
შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებისა და 
საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების უფლების შეზღუდვის შესახებ“ 
შემოსავლების სამსახურის 2021 წლის 29 აპრილის №13617 ბრძანება.

12. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე, გარდა ამ ბრძანების მე-7-მე-10 
პუნტებისა.

13. ამ ბრძანების მე-7- მე-10 პუნქტები ამოქმედდეს შესაბამისი ტექნიკური 
უზრუნველყოფის შექმნისთანავე.

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

kiTx va:

mci re me war mem gvi an aR mo a Ci na, rom dag vi a ne bu li dek la ra ci is ga mo da e ricxa 
ja ri ma, 30 ka len da ru li dRe uk ve ga su li iyo (ro gorc vi ci, am pe ri od Sia sa val-
de bu lo ja ri mis da far va). Rs.ge- ze oq mis nax vis Ta na ve ga da i ricxa ja ri mis Tan xa 
bi u jet Si. da ma te bi Ti oq mi ar Cans Rs.ge- ze, Se saZ loa Tu ara, rom ja ri ma ze da-
ricxu li iyos ja ri ma?

pa su xi:

ara, ja ri ma ze san q cia ar ericxe ba.

kiTx va:

ma in te re sebs, ro go ri sa xis saq mi a no ba ezRu de ba mci re me war mes. ase ve,  xom ar 
aqvs im por t ze ra i me SezRud va an / da ak r Zal va, ma ga li Tad Se uZ lia im por tiT Se-
mo ta ni li sa qo ne liT ivaW ros Tu ara?

pa su xi:

saq mi a no beb Tan da kav Si re biT un da ga ec noT sa qar T ve los mTav ro bis 2010 wlis  
29 de kem b ris #415 dad ge ni le bas „spe ci a lu ri da beg v ris re Ji me bis Se sa xeb “  da am 
brZa ne biT dad ge nil „da narT 4-s~ da „da narT 5-s~. 

zo ga dad, sa qo lis im por t ze SezRud va da we se bu li ar aris.

kiTx va:

varT sa qar T ve lo Si re gis t ri re bu li Sps, ro me lic Ta vi dan ve dad ga dRg-is re-
gis t ra ci a ze. ra un da ga va ke ToT, rom dRg-is zed me to ba av to ma tu rad, anu Ce mi 
moTxov nis ga re Se, ar da mib run des? mib run de ba mci re di 30-50 la ris far g leb Si 
da mir Cev nia, es zed me to ba sul mqon des.

pa su xi:

es teq ni ku ri sa kiTxia da mis ga da sawy ve tad auci leb lad un da mi mar ToT Se mo-
sav le bis sam sa xurs.

kiTx va:

ro de sac Sps-is dam fuZ  ne be li fi zi ku ri pi re bi yi di an  Ta vianT wils, ro mel sac 
er Ti flob da erT wel ze nak le bi va diT, xo lo me o re da fuZ ne bi dan aTi wlis gan-
mav lo ba Si, ro gor da i beg re ba da ra ga da sa xa de biT?

pa su xi:

na me ti Se mo sav lis mi Re bis Sem Tx ve va Si sa Se mo sav lo ga da sa xa diT da i beg re ba mxo-
lod is fi zi ku ri pi ri, ro me lic am wils flob da or wel ze nak le bi xnis gan mav-
lo ba Si (Tu saq me ar gvaqvs sa ga da sa xa do ko deq sis 82.4-e mux lis „a1“ qve pun q tiT 
gaT va lis wi ne bul Sem Tx ve vas Tan). amas Tan, na met Se mo sav lad Ca iT v le ba sxva o ba 
wi lis ga yid viT mi Re bul Se mo sa val sa da am wi lis Se Ze nis Ri re bu le bas (u sas yid-
lod mi Re bis Sem Tx ve va Si _ mi Re bis mo men t Si wi lis sa baz ro fass) So ris.
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kiTx va:

Sps-is di req to ris sa xel zea ga for me bu li mi wis nak ve Ti, sa dac xde ba Sps-is ma sa-
le bis da sawyo be ba da Sem deg re a li za ci a. Sps-m am far Tob ze Ca a ta ra sa re non to 
sa mu Sa o e bi. Sps-m rac ma sa la ga xar ja dRg-iT da mo ge bis ga da sa xa diT da i beg ra. 
ase ve, qi ris Tan xas ux dis Sps-s di req tors da da i beg ra sa Se mo sav lo Ti. gva in te-
re sebs, ram de nad swo rad dav beg reT da sxva ra ga da sa xa dia ga da sax de li?

pa su xi:

Sps-is mi er gan xor ci e le bu li sa re mon to sa mu Sa o e bis Ri re bu le ba mxo lod im 
Sem Tx ve va Si da i beg re ba dRg-iT, Tu am sa mu Sa o e bis ga mo ye ne ba Ta vis eko no mi kur 
saq mi a no ba Si ar xde ba Sps-is mi er da es sa mu Sa o e bi ga da vi da mi wis me sa kuT ris 
sa kuT re ba Si, an im Sem Tx ve va Si, Tu xde ba sa ku Ta ri war mo e bis Se no ba- na ge bo bis 
eq s p lu a ta ci a Si ga da ce ma da Sps-s ar aqvs dRg-is CaT v lis uf le ba.

rac Se e xe ba mo ge bis ga da sa xads, Tu es sa mu Sa o e bi usas yid lod ga da vi da mi wis 
me sa kuT ris sa kuT re ba Si, Sps da u ka vebs mi wis me sa kuT res sa Se mo sav lo ga da sa xads 
sa mu Sa o e bis sa baz ro fa si dan ga mom di na re da am Sem Tx ve va Si mo ge bis ga da sa xa di 
aRar ga da ix de ba.

kiTx va:

mci re biz ne si, ro me lic in ter net Si on la in yi dis ca lo biT pro duq ci as (aq se-
su a rebs), ar aris dRg-is ga dam x de li, ar hyavs da qi ra ve bu li Ta nam S rob le bi da 
ga dax de bi aqvs mxo lod sa ban ko an ga ri Sis ga mo ye ne biT. Se sa ba mi sad, yo vel T vi-
ur ga da sa xads mar ti vad iT v lis an ga riS ze Ca ricxu li Ta ne bis sa Su a le biT da 
av sebs dek la ra ci as rs.ge-ze. eva le ba Tu ara sa aR ricx vo Jur na lis qo na da misi 
war mo e ba?

pa su xi:

di ax, eva le ba.

kiTx va:

gva in te re sebs, ro gor xde ba sa ga da sa xa do da beg v ra cif ru li pro duq te bis Se Ze-
na/ ga yid va ze. vTqvaT, in d me war me yi du lobs ucxo ur veb g ver d ze, ma ga li Tad vin-
do u sis li cen zi as, da amas Sem deg yi dis. am Sem Tx ve va Si mxo lod ga yi du li Se mo-
sav li dan ibeg re ba, Tu sxva ra i me sa xis ga da sa xa dia da ma te biT?

pa su xi:

li cen zi is Se Ze ni sas ga da ix de ba ro i al ti, ro me lic sa qar T ve lo Si da i beg re ba 
mo ge bis ga da sa xa diT (5 an 15%), Tu ar imoq me debs or ma gi da beg v ris gan Ta vi dan 
aci le bis sa er Ta So ri so Se Tan x me ba, ro me lic iT va lis wi nebs Se sa ba mis Sem Tx ve va Si 
(Tu aris re zi de to bis cno ba) ga da sa xa dis da ka ve bis gan ga Ta vi suf le bas. ma ga li-
Tad, Mic ro sof t -i, ro me lic Cven gvaw v dis li cen zi ebs, ro gorc we si, aris ir lan di is 
re zi den ti, ro mel Ta nac ar se bobs ase Ti Se Tan x me ba).

ase ve mi Re bu li li cen zi e bi da i beg re ba dRg-iT _ uku da beg v ris we siT (im Sem Tx ve-
va Si, Tu li cen zi is re zi dent myid vels SezRu du li aqvs dRg-is CaT v lis uf le ba).

kiTx va:

var indme war me mci re biz ne sis sta tu siT, Se mo sa va li mTli a nad ucxo ur va lu ta Si 
maqvs, rad gan vem sa xu re bi bri ta nu l kom pa ni as. dek la ri re bis dros ro gor mi vu Ti-
To Se mo sa va li lar Si, Ce mi in vo i siT da ricx vis dro in de li kur siT, Ca ricx vis kur-
siT, Tu dek la ri re bis dRe van de li kur siT? ase ve, ro gorc vi ci, B2C Sem Tx ve va Si dRg-
is ga dax da ucxo ur kom pa ni as ekis re ba da me kis re ba Tu ara me ra i me val de bu le ba?
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pa su xi:

Tu Tqven aR ricx vas awar mo ebT da ricx vis me To diT, ma Sin Se mo sav le bi un da aRi-
ricxos sa qon lis mi wo de bis an / da mom sa xu re bis ga we vis das ru le bis mo men t Si (mi-
u xe da vad Tan xis mi Re bis mo men ti sa), rac Se iZ le ba da ko req tir des Tan xis mi Re bis 
mo men t Si _ kur s Ta So ris sxva o biT.

xo lo, Tu Tqven aR ricx vas awar mo ebT sa ka so me To diT, ma Sin Se mo sav lebs aR-
ricxavT Tan xis mi Re bis an Tqven T vis val de bu le bis Ca mo we ris mo men t Si.

dRg-is miz ne bis T vis _ zo ga dad, Tu Tqve ni mom sa xu re bis mim Re bi aris sa qar T-
ve lo Si fiq si re bu li da we se bu le bis ar m qo ne ara re zi den ti kom pa ni a, ma Sin Tqven 
mi er gan xor ci e le bu li mom sa xu re ba Ca iT v le ba sazR var ga reT ga we u lad da dRg-
iT ar da i beg re ba. aris, ra Tqma un da, ga mo nak li si Sem Tx ve ve bic, ra dro sac es 
we si ar ga mo i ye ne ba (ix. 1621 mux li) da mom sa xu re ba Se iZ le ba da i beg ros dRg-iT, 
Se sa ba mi sad mom sa xu re bis da sa xe le bis da kon k re te bis ga re Se dRg-iT da beg v ris 
sa kiTx ze msje lo ba Se uZ le be li a.

kiTx va:

ma in te re sebs, fiq si re bu li ga da sa xa dis ga dam x del la bo ra to ri ebs, ro me lic 
sxva das x va sa xis vi ru sul ana li zebs ake Tebs da ar ewe va sxva saq mi a no bas, Tu aqvT 
dRg-is ga dax dis val de bu le ba?

pa su xi:

Tu es saq mi a no ba iT v le ba sa me di ci no saq mi a no bad da am la bo ra to ri ebs aqvT 
sa me di ci no saq mi a no bis uf le ba, ma Sin am saq mi a no biT mi Re bu li Se mo sa va li ga Ta-
vi suf le bu lia dRg-is gan CaT v lis uf le bis ga re Se.

kiTx va:

fi zi ku rma pi rma, ro me lic To nis me pat ro nea da fiq si re bu li ga da sa xa dis ga-
dam x de li a, da qi ra ve bul Ta nam S rom leb ze un da ga da i xa dos sa Se mo sav lo 20%, Tu 
mox s ni li aqvs es ga da sa xa di da Se dis fiq si re bul Si?

pa su xi:

di ax, da qi ra ve bul pi rebs un da da u ka vos sa Se mo sav lo ga da sa xa di da ga da ricxos 
bi u jet Si.

kiTx va:

Sps-m ses xiT iyi da ko mer ci u li far Tobi, ro me lic ga a qi ra va Tve Si 1000 la rad. ra 
ga da sa xa dis ga dax da mo u wevs Sps-s, Tu ko mer ci u li far Tobis Se Ze nis T vis aRe bu-
li ses xis pro cen tic Tvi u rad 1000 la ria? ma in te re sebs, ana lo gi u rad iq ne ba Tu 
ara indme war mis Sem Tx ve va Sic?

pa su xi:

zo ga dad, Tu Sps dRg-is ga dam x de lia (an eva le ba, iyos dRg-is ga dam x de li sa ga-
da sa xa do ko deq sis 165-e mux lis Se sa ba mi sad), ma Sin igi ga da ix dis dRg-is sa i ja ro 
Tan xi dan. ga qi ra ve bi dan mi Re bu li mo ge bis ga na wi le bis Sem Tx ve va Si ki, ga da ix dis  
mo ge bis ga da sa xads (15%) sa ga da sa xa do ko deq sis XIII Ta vis Se sa ba mi sad, ase ve im 
Sem Tx ve va Si, Tu kom pa ni is par t ni o ri re zi den ti fi zi ku ri pi ri an  ara re zi den ti a, 
Se saZ loa mox des ga dax dis wya ros Tan 5%-i a ni ga nak ve TiT Se sa ba mi si ga da sa xa dis 
da ka ve ba.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.08.21 1,9011 4,9981 3,7174 4,3670 2,5256 3,1628 3,5633 8,1348 7,5547 1,0396 3,6486 3,4509 1,4580 3,1244

02.08.21 1,9011 4,9981 3,7174 4,3670 2,5256 3,1628 3,5633 8,1348 7,5547 1,0396 3,6486 3,4509 1,4580 3,1244

03.08.21 1,8867 4,9616 3,6906 4,3161 2,5141 3,1396 3,5268 8,0912 7,5053 1,0336 3,6186 3,4301 1,4483 3,1042

04.08.21 1,8866 4,9632 3,6919 4,3247 2,5185 3,1400 3,5428 8,1110 7,5066 1,0411 3,6209 3,4391 1,4488 3,1048

05.08.21 1,8808 4,9454 3,6780 4,3214 2,4917 3,1306 3,5231 8,0997 7,4773 1,0382 3,6064 3,4282 1,4462 3,1022

06.08.21 1,8712 4,9248 3,6624 4,3066 2,4746 3,1158 3,5042 8,0482 7,4482 1,0339 3,5923 3,4113 1,4401 3,0927

07.08.21 1,8723 4,9212 3,6600 4,3121 2,4763 3,1136 3,5102 8,0293 7,4465 1,0368 3,5997 3,4130 1,4406 3,0993

08.08.21 1,8723 4,9212 3,6600 4,3121 2,4763 3,1136 3,5102 8,0293 7,4465 1,0368 3,5997 3,4130 1,4406 3,0993

09.08.21 1,8723 4,9212 3,6600 4,3121 2,4763 3,1136 3,5102 8,0293 7,4465 1,0368 3,5997 3,4130 1,4406 3,0993

10.08.21 1,8663 4,9072 3,6493 4,3113 2,4659 3,1036 3,4800 7,9956 7,4286 1,0304 3,5721 3,3849 1,4378 3,1050

11.08.21 1,8623 4,8974 3,6423 4,3054 2,4577 3,0977 3,4745 7,9538 7,4087 1,0323 3,5634 3,3706 1,4356 3,1070

12.08.21 1,8612 4,8945 3,6403 4,2917 2,4596 3,0951 3,4830 7,9314 7,4049 1,0256 3,5601 3,3650 1,4331 3,1079

13.08.21 1,8690 4,9147 3,6550 4,3135 2,4697 3,1084 3,5252 7,9629 7,4370 1,0351 3,5927 3,3769 1,4397 3,1138

14.08.21 1,8758 4,9344 3,6698 4,3099 2,4796 3,1205 3,5380 8,0237 7,4709 1,0400 3,5979 3,3884 1,4450 3,1238

15.08.21 1,8758 4,9344 3,6698 4,3099 2,4796 3,1205 3,5380 8,0237 7,4709 1,0400 3,5979 3,3884 1,4450 3,1238

16.08.21 1,8758 4,9344 3,6698 4,3099 2,4796 3,1205 3,5380 8,0237 7,4709 1,0400 3,5979 3,3884 1,4450 3,1238

17.08.21 1,8781 4,9391 3,6730 4,3212 2,4819 3,1236 3,5289 8,0445 7,4778 1,0441 3,6007 3,4120 1,4457 3,1175

18.08.21 1,8778 4,9372 3,6715 4,3031 2,4741 3,1221 3,5296 8,0424 7,4546 1,0437 3,5996 3,4231 1,4427 3,1191

19.08.21 1,8732 4,9282 3,6648 4,3033 2,4696 3,1163 3,5102 8,0308 7,4409 1,0444 3,5794 3,4193 1,4387 3,1283

20.08.21 1,8713 4,9245 3,6623 4,2891 2,4646 3,1146 3,4798 7,9948 7,4311 1,0429 3,5657 3,4173 1,4365 3,1323

21.08.21 1,8653 4,9098 3,6514 4,2560 2,4441 3,1052 3,4444 7,9551 7,3990 1,0417 3,5393 3,4101 1,4301 3,1257

22.08.21 1,8653 4,9098 3,6514 4,2560 2,4441 3,1052 3,4444 7,9551 7,3990 1,0417 3,5393 3,4101 1,4301 3,1257

23.08.21 1,8653 4,9098 3,6514 4,2560 2,4441 3,1052 3,4444 7,9551 7,3990 1,0417 3,5393 3,4101 1,4301 3,1257

24.08.21 1,8684 4,9138 3,6543 4,2629 2,4331 3,1076 3,4808 7,9657 7,4100 1,0440 3,5631 3,3998 1,4309 3,1180

25.08.21 1,8704 4,9226 3,6609 4,2822 2,4404 3,1130 3,5193 7,9954 7,4296 1,0490 3,5865 3,4163 1,4364 3,1191

26.08.21 1,8804 4,9438 3,6765 4,2947 2,4739 3,1263 3,5384 8,0405 7,4598 1,0562 3,5966 3,4258 1,4408 3,1305

27.08.21 1,8826 4,9540 3,6842 4,3002 2,4792 3,1327 3,5563 8,0471 7,4709 1,0558 3,5963 3,4168 1,4411 3,1288

28.08.21 1,8778 4,9405 3,6738 4,2825 2,4657 3,1244 3,5426 8,0162 7,4474 1,0478 3,5867 3,4043 1,4376 3,1248

29.08.21 1,8778 4,9405 3,6738 4,2825 2,4657 3,1244 3,5426 8,0162 7,4474 1,0478 3,5867 3,4043 1,4376 3,1248

30.08.21 1,8778 4,9405 3,6738 4,2825 2,4657 3,1244 3,5426 8,0162 7,4474 1,0478 3,5867 3,4043 1,4376 3,1248

31.08.21 1,8801 4,9446 3,6768 4,2874 2,4543 3,1271 3,5848 8,0435 7,4511 1,0559 3,6043 3,4077 1,4382 3,1170

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

01.08.21 2,5128 2,3071 1,9900 0,3713 2,8507 8,5064 0,7439 9,6713 2,3103 10,4008 4,8350 4,0191 4,1986 2,1911

02.08.21 2,5128 2,3071 1,9900 0,3713 2,8507 8,5064 0,7439 9,6713 2,3103 10,4008 4,8350 4,0191 4,1986 2,1911

03.08.21 2,4901 2,2847 1,9773 0,3712 2,8336 8,4521 0,7391 9,6248 2,2963 10,3336 4,8042 3,9928 4,1753 2,1649

04.08.21 2,4823 2,2969 1,9783 0,3729 2,8437 8,4530 0,7392 9,6476 2,2992 10,3390 4,8035 3,9921 4,1796 2,1783

05.08.21 2,4750 2,3006 1,9753 0,3672 2,8414 8,4460 0,7386 9,6555 2,2991 10,3269 4,8011 3,9895 4,1816 2,1948

06.08.21 2,4710 2,2905 1,9718 0,3620 2,8239 8,4201 0,7364 9,6247 2,2902 10,2918 4,7861 3,9766 4,1695 2,1838

07.08.21 2,4771 2,2898 1,9732 0,3606 2,8224 8,4381 0,7379 9,6365 2,2937 10,3104 4,7915 3,9852 4,1795 2,1856

08.08.21 2,4771 2,2898 1,9732 0,3606 2,8224 8,4381 0,7379 9,6365 2,2937 10,3104 4,7915 3,9852 4,1795 2,1856

09.08.21 2,4771 2,2898 1,9732 0,3606 2,8224 8,4381 0,7379 9,6365 2,2937 10,3104 4,7915 3,9852 4,1795 2,1856

10.08.21 2,4747 2,2797 1,9774 0,3586 2,8184 8,4536 0,7393 9,6369 2,2891 10,3225 4,7930 3,9897 4,1808 2,1763

11.08.21 2,4704 2,2796 1,9804 0,3601 2,8120 8,4590 0,7398 9,6287 2,2874 10,3223 4,7937 3,9924 4,1743 2,1718

12.08.21 2,4786 2,2784 1,9764 0,3596 2,8065 8,4615 0,7400 9,6504 2,2857 10,3252 4,7918 3,9938 4,1748 2,1768

13.08.21 2,4877 2,2914 1,9843 0,3626 2,8200 8,4775 0,7414 9,6663 2,2941 10,3483 4,8075 4,0020 4,1933 2,1887

14.08.21 2,4952 2,2938 1,9897 0,3656 2,8326 8,5048 0,7438 9,6979 2,3003 10,3815 4,8198 4,0133 4,2073 2,1885

15.08.21 2,4952 2,2938 1,9897 0,3656 2,8326 8,5048 0,7438 9,6979 2,3003 10,3815 4,8198 4,0133 4,2073 2,1885

16.08.21 2,4952 2,2938 1,9897 0,3656 2,8326 8,5048 0,7438 9,6979 2,3003 10,3815 4,8198 4,0133 4,2073 2,1885

17.08.21 2,4841 2,2882 1,9833 0,3680 2,8525 8,4876 0,7423 9,7004 2,2996 10,3675 4,8148 4,0047 4,1988 2,1922

18.08.21 2,4735 2,2738 1,9878 0,3718 2,8545 8,4920 0,7426 9,6758 2,2960 10,3728 4,8139 4,0023 4,1952 2,1606

19.08.21 2,4775 2,2668 1,9899 0,3688 2,8517 8,5170 0,7448 9,6564 2,2997 10,3930 4,8272 4,0165 4,2133 2,1554

20.08.21 2,4569 2,2430 1,9930 0,3679 2,8556 8,5279 0,7458 9,6575 2,2978 10,4029 4,8262 4,0203 4,2187 2,1394

21.08.21 2,4213 2,2277 1,9910 0,3660 2,8509 8,5099 0,7442 9,6368 2,2938 10,3809 4,8096 4,0117 4,2016 2,1314

22.08.21 2,4213 2,2277 1,9910 0,3660 2,8509 8,5099 0,7442 9,6368 2,2938 10,3809 4,8096 4,0117 4,2016 2,1314

23.08.21 2,4213 2,2277 1,9910 0,3660 2,8509 8,5099 0,7442 9,6368 2,2938 10,3809 4,8096 4,0117 4,2016 2,1314

24.08.21 2,4468 2,2381 1,9817 0,3684 2,8325 8,4890 0,7424 9,6538 2,2937 10,3588 4,8074 4,0020 4,2015 2,1393

25.08.21 2,4729 2,2598 1,9821 0,3699 2,8425 8,4920 0,7426 9,6951 2,3002 10,3659 4,8149 4,0049 4,2040 2,1662

26.08.21 2,4810 2,2715 1,9909 0,3728 2,8506 8,5230 0,7454 9,6776 2,3127 10,4003 4,8334 4,0212 4,2165 2,1769

27.08.21 2,4820 2,2715 1,9927 0,3739 2,8420 8,5184 0,7450 9,7144 2,3133 10,3947 4,8271 4,0181 4,2154 2,1780

28.08.21 2,4645 2,2661 1,9902 0,3721 2,8371 8,5075 0,7440 9,6695 2,3128 10,3814 4,8231 4,0115 4,2405 2,1720

29.08.21 2,4645 2,2661 1,9902 0,3721 2,8371 8,5075 0,7440 9,6695 2,3128 10,3814 4,8231 4,0115 4,2405 2,1720

30.08.21 2,4645 2,2661 1,9902 0,3721 2,8371 8,5075 0,7440 9,6695 2,3128 10,3814 4,8231 4,0115 4,2405 2,1720

31.08.21 2,4715 2,2732 1,9865 0,3721 2,8375 8,4863 0,7421 9,6726 2,3159 10,3624 4,8190 4,0027 4,2539 2,1819



66

თ
ა

რ
ი

ღ
ი

რ
უს

ულ
ი 

რ
უბ

ლ
ი

აზ
ერ

ბა
იჯ

ან
ულ

ი 
მა

ნა
თ

ი

ბე
ლ

ო
რ

უს
ულ

ი 
რ

უბ
ლ

ი

თ
ურ

ქმ
ენ

ულ
ი 

მა
ნა

თ
ი

მო
ლ

დ
ავ

ურ
ი 

ლ
ეი

სო
მხ

ურ
ი 

დ
რ

ამ
ი

ტ
აჯ

იკ
ურ

ი 
სო

მო
ნი

უზ
ბე

კუ
რ

ი 
სუ

მი

უკ
რ

აი
ნუ

ლ
ი 

გრ
ივ

ნა

ყა
ზ

ახ
ურ

ი 
თ

ენ
გე

ყი
რ

გი
ზ

ულ
ი 

სო
მი

სა
მხ

რ
ეთ

 ა
ფ

რ
იკ

ულ
ი 

რ
ან

დ
ი

ბრ
აზ

ილ
იუ

რ
ი 

რ
ია

ლ
ი

100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.08.21 4,2829 1,8391 1,2523 8,9269 1,7469 6,4197 2,7634 0,2938 1,1645 0,7346 3,6906 2,1441 0,6149

02.08.21 4,2829 1,8391 1,2523 8,9269 1,7469 6,4197 2,7634 0,2938 1,1645 0,7346 3,6906 2,1441 0,6149

03.08.21 4,2578 1,8266 1,2414 8,8691 1,7359 6,3274 2,7481 0,2917 1,1564 0,7331 3,6647 2,1514 0,5956

04.08.21 4,2633 1,8265 1,2390 8,8709 1,7367 6,3566 2,7461 0,2918 1,1572 0,7329 3,6694 2,1616 0,6001

05.08.21 4,2550 1,8250 1,2327 8,8634 1,7394 6,2989 2,7438 0,2915 1,1520 0,7313 3,6668 2,1731 0,5969

06.08.21 4,2282 1,8188 1,2262 8,8363 1,7361 6,2726 2,7354 0,2911 1,1478 0,7270 3,6555 2,1492 0,5983

07.08.21 4,2347 1,8244 1,2344 8,8551 1,7368 6,2890 2,7442 0,2920 1,1556 0,7298 3,6623 2,1343 0,5905

08.08.21 4,2347 1,8244 1,2344 8,8551 1,7368 6,2890 2,7442 0,2920 1,1556 0,7298 3,6623 2,1343 0,5905

09.08.21 4,2347 1,8244 1,2344 8,8551 1,7368 6,2890 2,7442 0,2920 1,1556 0,7298 3,6623 2,1343 0,5905

10.08.21 4,2270 1,8260 1,2358 8,8714 1,7410 6,3252 2,7462 0,2919 1,1590 0,7280 3,6672 2,1253 0,5934

11.08.21 4,2202 1,8267 1,2374 8,8771 1,7428 6,3782 2,7497 0,2926 1,1612 0,7292 3,6690 2,0953 0,5935

12.08.21 4,1966 1,8282 1,2347 8,8797 1,7504 6,3281 2,7529 0,2918 1,1593 0,7295 3,6692 2,1015 0,5988

13.08.21 4,2369 1,8329 1,2427 8,8966 1,7622 6,3249 2,7540 0,2919 1,1637 0,7332 3,6784 2,1188 0,5965

14.08.21 4,2534 1,8388 1,2519 8,9251 1,7756 6,3317 2,7655 0,2927 1,1707 0,7349 3,6879 2,1066 0,5946

15.08.21 4,2534 1,8388 1,2519 8,9251 1,7756 6,3317 2,7655 0,2927 1,1707 0,7349 3,6879 2,1066 0,5946

16.08.21 4,2534 1,8388 1,2519 8,9251 1,7756 6,3317 2,7655 0,2927 1,1707 0,7349 3,6879 2,1066 0,5946

17.08.21 4,2470 1,8337 1,2515 8,9071 1,7726 6,3251 2,7602 0,2921 1,1702 0,7336 3,6810 2,1141 0,5940

18.08.21 4,2464 1,8347 1,2496 8,9117 1,7760 6,3396 2,7594 0,2927 1,1701 0,7330 3,6828 2,1042 0,5930

19.08.21 4,2461 1,8421 1,2467 8,9380 1,7785 6,3616 2,7660 0,2937 1,1743 0,7353 3,6961 2,0967 0,5907

20.08.21 4,2267 1,8417 1,2448 8,9494 1,7734 6,3771 2,7728 0,2945 1,1753 0,7337 3,7037 2,0653 0,5814

21.08.21 4,1944 1,8378 1,2433 8,9306 1,7714 6,3621 2,7666 0,2941 1,1723 0,7306 3,6964 2,0391 0,5772

22.08.21 4,1944 1,8378 1,2433 8,9306 1,7714 6,3621 2,7666 0,2941 1,1723 0,7306 3,6964 2,0391 0,5772

23.08.21 4,1944 1,8378 1,2433 8,9306 1,7714 6,3621 2,7666 0,2941 1,1723 0,7306 3,6964 2,0391 0,5772

24.08.21 4,2101 1,8331 1,2441 8,9086 1,7628 6,3522 2,7577 0,2929 1,1684 0,7325 3,6868 2,0465 0,5795

25.08.21 4,2193 1,8339 1,2455 8,9117 1,7622 6,3427 2,7604 0,2932 1,1694 0,7335 3,6894 2,0670 0,5797

26.08.21 4,2462 1,8426 1,2501 8,9443 1,7833 6,3582 2,7729 0,2941 1,1714 0,7351 3,7017 2,0946 0,5966

27.08.21 4,2270 1,8410 1,2455 8,9394 1,7667 6,3529 2,7688 0,2937 1,1668 0,7330 3,6959 2,0971 0,6000

28.08.21 4,2196 1,8384 1,2424 8,9280 1,7644 6,3332 2,7677 0,2936 1,1605 0,7313 3,6912 2,0941 0,5944

29.08.21 4,2196 1,8384 1,2424 8,9280 1,7644 6,3332 2,7677 0,2936 1,1605 0,7313 3,6912 2,0941 0,5944

30.08.21 4,2196 1,8384 1,2424 8,9280 1,7644 6,3332 2,7677 0,2936 1,1605 0,7313 3,6912 2,0941 0,5944

31.08.21 4,2381 1,8317 1,2425 8,9057 1,7600 6,3531 2,7581 0,2926 1,1607 0,7298 3,6833 2,1281 0,5989
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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.
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