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ბუ	ღალ	ტ	რუ	ლი	აღ	რიცხ	ვის,	ან	გა	რიშ	გე	ბი	სა	და	აუდი	ტის	ზე	დამ	ხედ	ვე	ლო	ბის	
სამ	სა	ხუ	რის	მი	ერ	2017	წლის	25	სექ	ტემ	ბერს	მი	ღე	ბუ	ლი	„პროფესიული	
სერ	ტი	ფი	ცი	რე	ბის	სტან	დარ	ტი	სა	და	სა	სერ	ტი	ფი	კა	ციო	პროგ	რა	მე	ბი	სა	და	
სა	გა	მოც	დო	პრო	ცე	სის	აღი	ა	რე	ბის	წე	სის“	მოთხოვ	ნე	ბის	უზ	რუნ	ველ	სა	ყო
ფად	გან	ხორ	ცი	ე	ლე	ბუ	ლი	და	და	გეგ	მი	ლი	ღო	ნის	ძი	ე	ბე	ბი	დან	გა	მომ	დი	ნა	რე,	
გა	და	ი	სინ	ჯა	პრო	ფე	სი	უ	ლი	სერ	ტი	ფი	ცი	რე	ბის	სა	ხელ	მ	ძღ	ვა	ნე	ლო	ლი	ტე	რა
ტუ	რის	 (წიგნების)	ფა	სე	ბი,	 სერ	ტი	ფი	ცი	რე	ბის	 გა	მოც	დე	ბი	სა	და	 ჩათ	ვ	ლის	
გა	და	სა	ხა	დი.

1. სერ ტი ფი ცი რე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ლი ტე რა ტუ რის ფა სე ბი 2022 
წლის 01 ივ ლი სი დან

  სა	სერ	ტი	ფი	კა	ციო	 პროგ	რა	მის	 I	დო	ნის	 წიგ	ნე	ბის (1 კომ პ ლექ ტი ‒ 
სახელმძღვანელო და პრაქ ტი კუ ლი მა სა ლა) ღი რე ბუ ლე ბა ‒ 80 ლა რი; 

  სა	სერ	ტი	ფი	კა	ციო	პროგ	რა	მის	 II	დო	ნის	წიგ	ნე	ბის	 (1 კომ პ ლექ ტი ‒ 
სახელმძღვანელო და პრაქ ტი კუ ლი მა სა ლა) ღი რე ბუ ლე ბა ‒ 100 ლა რი; 

  სა	სერ	ტი	ფი	კა	ციო	პროგ	რა	მის III დო	ნის	წიგ	ნე	ბის	(1 კომ პ ლექ ტი ‒ 
სახელმძღვანელო და პრაქ ტი კუ ლი მა სა ლა) ღი რე ბუ ლე ბა ‒ 150 ლა რი. 

2. სერ ტი ფი ცი რე ბის გა მოც დე ბი სა და ჩათ ვ ლის ღი რე ბუ ლე ბა სრულ 
სა სერ ტი ფი კა ციო პროგ რა მა ში (13 სა გა მოც დო მო დუ ლი) მო ნა წი
ლე ე ბი სათ ვის 

  სა	სერ	ტი	ფი	კა	ციო	პროგ	რა	მის	I	დო	ნე	ზე	(3 სა გა მოც დო მო დუ ლი) ერთ 
მო დულ ში გა მოც დის ან / და ჩათ ვ ლის სა ფა სუ რი გა ნი საზღ ვ როს 210 
ლა რით, დღგ-ს ჩათ ვ ლით. ჩათვლისნაწილშიცვლილებაამოქმედ
დეს2022წლის1სექტემბრიდან;

  სა	სერ	ტი	ფი	კა	ციო	 პროგ	რა	მის	 II	დო	ნე	ზე	 (6 სა გა მოც დო მო დუ ლი) 
თი თო ე უ ლი მო დუ ლის გა მოც დის სა ფა სუ რი, 2023 წლის 1 იან ვ რის 
შემ დ გო მი პე რი ო დის გა მოც დე ბის თ ვის, გა ნი საზღ ვ როს 250 ლა რით, 
დღგ-ს ჩათ ვ ლით; 

  სა	სერ	ტი	ფი	კა	ციო	 პროგ	რა	მის III დო	ნე	ზე	 (4 სა გა მოც დო მო დუ ლი) 
თი თო ე უ ლი მო დუ ლის გა მოც დის სა ფა სუ რი, გა ნი საზღ ვ როს 400 ლა
რით, დღგ-ს ჩათ ვ ლით. 
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3. სერ ტი ფი ცი რე ბის გა მოც დე ბის ღი რე ბუ ლე ბა სა სერ ტი ფი კა ციო 
პროგ რა მის (5 გა მოც და) მო დუ ლებ ში, 2023 წლის 01 იან ვ რი დან

3.1 სა სერ ტი ფი კა ციო პროგ რა მის ქარ თუ ლე ნო ვა ნი გა მოც დე ბის თი
თო ე უ ლი მო დუ ლის გა მოც დის სა ფა სუ რი, 2023 წლის 1 იან ვ რის 
შემ დ გო მი პე რი ო დის გა მოც დე ბის თ ვის, გა ნი საზღ ვ როს 460 ლა რით, 
დღგ-ს ჩათ ვ ლით, მათ შო რის: 

‒ სერ ტი ფი ცი რე ბის ინ გ ლი სუ რე ნო ვან (ACCA) პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე-
ე ბი სათ ვის;

‒ სხვა ქვეყ ნის სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც გა მოც დას 
აბა რე ბენ სერ ტი ფი კა ტის აღი ა რე ბის მიზ ნით. 

3.2  სა სერ ტი ფი კა ციო პროგ რა მა ში 2022 წლის 1 ივ ლი სამ დე რე გის ტ რი-
რე ბუ ლი კან დი და ტე ბი სათ ვის სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვ რა სა და ბიზ ნეს სა-
მარ თალ ში 3.1 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა მოც დის სა ფა სუ რი (460 
ლა რი) ამოქ მედ დე ბა 2024 წლის 1 იან ვ რის შემ დ გო მი პე რი ო დის გა-
მოც დე ბი სათ ვის.

3.3  სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვ რა სა და ბიზ ნეს სა მარ თალ ში ინ გ ლი სურ 
ენა ზე ჩა ტა რე ბუ ლი თი თო ე უ ლი მო დუ ლის გა მოც დის სა ფა სუ რი, 
გა ნი საზღ ვ როს 1000 ლა რით, დღგ-ს ჩათ ვ ლით.
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საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და 
აუდიტორთა ფედერაციასა (ბაფი) და   

7 უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის 
მემორანდუმები გაფორმდა 

მიმ	დი	ნა	რე	წლის	22	ივ	ნისს,	მსოფ	ლიო	ბან	კის	ორ	გა	ნი	ზე	ბით,	ევ	რო	კავ
ში	რი	სა	და	მსოფ	ლიო	ბან	კის	ერ	თობ	ლი	ვი	ფი	ნან	სუ	რი	ჩარ	თუ	ლო	ბი	სა	და	
ან	გა	რიშ	ვალ	დე	ბუ	ლე	ბის	პრო	ექ	ტის	ფარ	გ	ლებ	ში,	ბაფ	სა	და	უნი	ვერ	სი	ტე	ტებს	
შო	რის	გა	ნათ	ლე	ბი	სა	და	პრო	ფე	სი	უ	ლი	სერ	ტი	ფი	ცი	რე	ბის	სფე	რო	ში		თა
ნამ	შ	რომ	ლო	ბის	მე	მო	რან	დუ	მე	ბის	გა	ფორ	მე	ბი	სა	და	სას	წავ	ლო	მა	სა	ლე	ბის	
გა	და	ცე	მის	ღო	ნის	ძი	ე	ბა	გა	ი	მარ	თა.

სასტუმრო
თბილისიმერიოტი
22.06.2022
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ღო ნის ძი ე ბა ზე ბა ფი სა და შვი დი უნი ვერ სი ტე ტის (ივანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო-
ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, 
სა ქარ თ ვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტი, სო ხუ მის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, 
კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტი, შა ვი ზღვის სა ერ თა შო რი სო უნი ვერ სი ტე ტი, სა ქარ თ-
ვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტი) წარ მო მად გენ ლებ მა ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო-
რან დუმს მო ა წე რეს ხე ლი.

ბაფსა და 
უნივერსიტეტებს 
შორის 
მემორანდუმზე 
ხელმოწერა
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მემორანდუმით გათვალისწინებული სახელმძღვანელოების გადაცემა

შეხ ვედ რა ზე, მსოფ ლიო ბან კის წარ მო მად გე ნელ მა, ქალ	ბა	ტონ	მა	ირი	ნა	გორ	დე	ლა	ძემ 
ისა უბ რა სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით უნი ვერ სი ტე ტე ბის   ხელ შეწყო ბის აუცი ლებ ლო ბის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც მათ მხარ და ჭე რას ით ვა ლის წი ნებს, რო გორც სას წავ ლო, ასე ვე სა-
გა მოც დო პრო ცე სის დახ ვე წის მი მარ თუ ლე ბით.  

უნი ვერ სი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლებს სიტყ ვით მი მარ თა ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ბუ-
ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის 
წარ მო მად გე ნელ მა, ბა	ტონ	მა	და	ვით	სხი	ლა	ძემ, რო მელ მაც ისა უბ რა  პრო ფე სი უ ლი 
სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტებ ზე, მათ მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და იმ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, რო მე-
ლიც სტუ დენ ტებს პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცეს ში მი ე ცე მათ, მას შემ დეგ, რაც 
უნი ვერ სი ტე ტე ბი საგ ნე ბის აღი ა რე ბის თ ვის სა ჭი რო კრი ტე რი უ მებს და აკ მა ყო ფი ლე ბენ.

უნი ვერ სი ტე ტე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ რა მე ბის ურ თი ერ თა ღი ა რე-
ბის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბის როლ ზე ისა უბ რა ბა ფის გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რემ, 
ქალ	ბა	ტონ	მა	რუ	სუ	დან	ჟორ	ჟო	ლი	ან	მა, რო მელ მაც ხა ზი გა უს ვა ამ მი მარ თუ ლე ბით 
დო ნო რე ბის მხარ და ჭე რას და აღ ნიშ ნა, რომ მათ გა რე შე ვერ მო ხერ ხ დე ბო და კად რე ბის 
მომ ზა დე ბი სა და, ზო გა დად,  ქვეყ ნი სათ ვის ასე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა-
რე ბა. გა მომ ს ვ ლელ მა, ასე ვე ისა უბ რა მიმ დი ნა რე რე ფორ მა ში სხვა უნი ვერ სი ტე ტე ბის, 
გამ სა კუთ რე ბით კი, ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი-
ტე ტის, სამ ცხე-ჯავახეთის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი სა და ქუ თა ი სის აკა კი წე რეთ ლის 
სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ჩარ თ ვის აუცი ლებ ლო ბა სა და მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე.

პრო ექ ტის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ისა უბ რეს  მე მო რან დუმ ზე ხელ მომ წე რი უნი ვერ სი ტე ტე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ მა, რომ ლებ მაც მად ლო ბა გა და უ ხა დეს: ევ რო კავ ში რი სა და მსოფ ლიო 
ბან კის ერ თობ ლი ვი ფი ნან სუ რი ჩარ თუ ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის პრო ექ ტის, 

სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ-
ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ი სა  და 
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა 
და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის  
წარ მო მად გენ ლებს.   

უნი ვერ სი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლებს, სა-
სერ ტი ფი კა ციო პროგ რა მის მე მო რან დუ მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი  მო დუ ლე ბის შე სა ბა მი-
სი  სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი გა დას ცათ ბა ფის 
აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა, ბა	ტონ	მა	
ლავ	რენ	ტი	ჭუმ	ბუ	რი	ძემ.	
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

სრულად	გამოიყენეთ	 
თქვენი	შესაძლებლობები	
და	მოიპოვეთ	
აუცილებელი	ქულები.

რო გორ აზ როვ ნებს შემ ფა სე ბე ლი _ იმის 
ცოდ ნა, რომ ჩვენ შემ ფა სებ ლე ბი სპე ცი ა-
ლურ სწავ ლე ბას (ტრენინგს) გავ დი ვართ 
და გვას წავ ლი ან იმის ძებ ნას, რას უნ და 
მი ვა კუთ ვ ნოთ ქუ ლე ბი და რას არ უნ და 
მი ვა კუთ ვ ნოთ და რის გა მო _ და გეხ მა რე-
ბათ თქვე ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ ლად 
გა მოვ ლე ნა სა და აუცი ლე ბე ლი ქუ ლე ბის 
მი ღე ბა ში.

ამ სტა ტი ა ში გან სა ხილ ვე ლად გა მო ვი-
ყე ნებთ ორი კა ტე გო რი ის კან დი და ტე ბის 
პა სუ ხებს, რომ ლე ბიც შერ ჩე უ ლია 2018 
წლის სექ ტემ ბ რის სა გა მოც დო მა სა ლის 
„ა“ გან ყო ფი ლე ბი დან (1-ელი კითხ ვის (ა) 
და (გ) ნა წი ლე ბი და მე-2 კითხ ვა).

ამას თან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გახ სოვ დეთ, 
რომ გა მოც დის ჩა სა ბა რებ ლად აუცი-
ლე ბე ლი არ არის, ზუს ტად გა ი მე ო როთ 
გა მომ ც დე ლის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი პა-
სუ ხე ბი.

იმი სათ ვის, რომ გა ი გოთ შემ ფა სებ ლის 
მო საზ რე ბე ბი „ბ“ გან ყო ფი ლე ბის სა გა-
მოც დო კითხ ვებ თან მი მარ თე ბით, გთხოვთ 
გა ეც ნოთ ამ სტა ტი ის მე-2 ნა წილს.

საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება
გაიგეთ, რას ითხოვს თქვენგან საწარმოს სტრატეგიული 

ანგარიშგების მოდულის გამოცდის შემფასებელი – ნაწილი 1

შესავალი
მე	ვარ	სა	გა	მოც	დო	კო	მი	სი	ის	წევ	რი,	რო	მე	ლიც	შე	ა	ფა	სებს	სა	წარ	მოს	სტრა	ტე	გი	უ	ლი	
ან	გა	რიშ	გე	ბის	მო	დუ	ლის	გა	მოც	დის	შე	დე	გებს.	ეს	სტა	ტია	იმის	თ	ვი	საა	გან	კუთ	ვ	ნი
ლი,	რომ	თქვენ,	კან	დი	და	ტებს,	გა	გაც	ნოთ	ჩე	მი	მო	საზ	რე	ბე	ბი	გა	მოც	დის	მოთხო
ვ	ნებ	თან	და	კავ	ში	რე	ბით,	რა	თა	უკეთ	გა	ი	გოთ,	რას	უყუ	რებს,	რას	ით	ვა	ლის	წი	ნებს	
შემ	ფა	სე	ბე	ლი,	რო	დე	საც	 აფა	სებს	 სცე	ნარ	ზე	და	ფუძ	ნე	ბულ	 კითხ	ვებს	 სა	წარ	მოს	
სტრა	ტე	გი	უ	ლი	ან	გა	რიშ	გე	ბის	მო	დუ	ლის	გა	მოც	და	ზე.

1ელი კითხ ვა
სა გა მოც დო მა სა ლის „ა“ ნა წი ლი მო ი ცავს 
სცე ნარ ზე და ფუძ ნე ბულ ორ სა ვალ დე ბუ-
ლო კითხ ვას, რომ ლებ საც ერ თობ ლი ვად 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აქვს 50 ქუ ლა.
1-ელი კითხ ვა და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სა წარ-
მო თა ჯგუ ფის ფინან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე ან 
ან გა რიშ გე ბის გარ კ ვე ულ ამო ნა რი დებ ზე. 
გარ და ამი სა, შე იძ ლე ბა მო ითხო ვე ბო დეს 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზადე ბას თან 
და კავ შირებუ ლი სა კითხე ბის გან ხილ ვა.

მა გა ლი თად, კითხ ვა ში შე იძ ლე ბა კან დი და-
ტებს სთხოვ  დ ნენ გა მოთ ვ ლე ბის ჩა ტა რე ბას 
ჯგუ ფის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის ნე ბის-
მი ე რი ას პექ ტის თ ვის (მათ შო რის ფუ ლა დი 
ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბას თან და კავ ში რე ბით). 
კან დიდა ტებ მა უნ და გა ნი ხი ლონ ის პრინ-
ცი პე ბი, რომ ლე ბიც სა ფუძ ვ ლად უდევს 
მათ გა მოთ ვ ლებს და, ამას თან, არ უნ და 
და ი ვიწყონ, რომ წმინ და რიცხობ რი ვი პა-
სუ ხების თ ვის გა მო ყო ფი ლი ქუ ლე ბის რა ო-
დე ნო ბა შეზღუ დუ ლი იქ ნე ბა.
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კანდიდატებმა	უნდა	
განიხილონ	ის	პრინციპები,	
რომლებიც	საფუძვლად	
უდევს	მათ	გამოთვლებს.

2018 წლის სექ ტემ ბ რის გა მოც და ზე 1-ელ 
კითხ ვას მი კუთ ვ ნე ბუ ლი ჰქონ და 30 ქუ-
ლა (კითხვის ში ნა არ სი იხი ლეთ სტა ტი ის 
ბო ლოს.

ახლა	 გა	ვეც	ნოთ	 კითხ	ვის	 (ა)	და	 (გ)	
მოთხოვ	ნებს:

მო	გეთხო	ვე	ბათ:
(ა) მო ამ ზა დოთ ახ ს ნა- გან მარ ტე ბი თი 

ბა რა თი Banana-ს დი რექ ტო რე ბის-
თ ვის, სა დაც გა ნი ხი ლავთ შემ დეგ 
სა კითხებს:
(i) რო გორ უნ და გა მო ეთ ვა ლათ 

გუდ ვი ლი Grape-ის შე ძე ნი სას 
და აჩ ვე ნებთ სა ბუ ღალ ტ რო გა-
ტა რე ბას, რო მე ლიც სა ჭი როა 
ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რის შეც-
დო მის გა მო სას წო რებ ლად;        

(8	ქუ	ლა)
(ii) წი ლობ რი ვი მე თო დით აღ რიცხ-

ვა რა ტომ იყო სწო რი მიდ გო მა  
კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან - სურ 
ან გა რიშ გე ბა ში Strawberry-ის 
ასახ ვის  თ ვის მი სი გას ხ ვი სე-
ბის თა რი ღამ დე და აჩ ვე ნებთ 
Strawberry-ში ფლო ბი ლი 
ინ ვეს  ტი ცი ის სა ბა ლან სო ღი რე-
ბუ ლე ბას ზუს ტად მის გას ხ ვი სე-
ბამ დე;                    (4	ქუ	ლა)

(iii) რო გორ უნ და აღ რიცხუ ლი ყო 
Strawberry-ის გას ხ ვი სე ბის შე-
დე გად მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა 
ან ზა რა ლი კონ სო ლი დი რე ბულ 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში და 
ასე ვე Strawberry-ში ფლო ბი-
ლი ინ ვეს ტი ცია მი სი ნა წი ლის 
გას ხ ვი სე ბის შემ დეგ. (4	ქუ	ლა)

შე	ნიშ	ვ	ნა:	 ნე ბის მი ე რი გა ან გა რი შე ბა 
შე იძ ლე ბა ნაჩ ვე ნე ბი იყოს ახ ს ნა- გან-
მარ ტე ბი თი ბა რა თის მთა ვარ ნა წილ ში 
ან მის და ნარ თ ში.

თუ	არ	უპასუხებთ	
მოთხოვნის	ყველა	
ნაწილს,	თქვენთვის	
ხელმისაწვდომი	ქულების	
რაოდენობა	შეზღუდული	
იქნება.

მოთხოვ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი  
შემ ფა სებ ლის კო მენ ტა რე ბი
სა ერ თო მოთხოვ ნაა გან ხილ ვა. ამი ტომ, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კან დი და ტებს 
სთხო ვენ (i) გუდ ვი ლის გა მოთ ვ ლას, (ii) 
სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბი სა და (iii) გას ხ-
ვი სე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბის 
ან ზა რა ლის გა მოთ ვ ლას, კან დი და ტე ბი 
უნ და მო ე ლოდ ნენ, რომ უფ რო მე ტი ქუ-
ლა იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი ჩა ტა რე ბუ ლი 
გა მოთ ვ ლე ბის ახ ს ნის თ ვის, ვიდ რე გა მოთ-
ვ ლე ბის თ ვის.

თი თო ე უ ლი მოთხოვ ნა ყუ რადღე ბით უნ და 
წა ი კითხოთ, რა თა უზ რუნ ველ ყოთ პა სუ ხის 
გა ცე მა ყვე ლა ნა წილ ზე. მა გა ლი თად, (iii) 
მოთხოვ ნა ში:

▪  [განიხილეთ] რო გორ უნ და აღ რიცხუ-
ლი ყო Strawberry-ის გას ხ ვი სე ბის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა ან 
ზა რა ლი კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სურ 
ან გა რიშ გე ბა ში; და

▪  [განიხილეთ] რო გორ უნ და აისა ხოს 
Strawberry-ში ფლო ბი ლი ინ ვეს ტი ცია 
მი სი ნა წი ლის გას ხ ვი სე ბის შემ დეგ...

თუ არ უპა სუ ხებთ მოთხოვ ნის ყვე ლა ნა-
წილს, თქვენ თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი ქუ ლე-
ბის რა ო დე ნო ბა შეზღუ დუ ლი იქ ნე ბა.

შე ნიშ ვ ნა ში მი თი თე ბუ ლი ა, რომ გა ან გა-
რი შე ბა შე იძ ლე ბა ნაჩ ვე ნე ბი იყოს პა სუ ხის 
მთა ვარ ნა წილ ში ან და ნარ თ ში. ცალ კე უ-
ლი გა მოთ ვ ლე ბის წარ მო ე ბა სა გა მოც დო 
რვე უ ლის ერთ გვერ დ ზე და იმავ დ რო უ ლად 
მა თი ახ ს ნა მე ო რე გვერ დ ზე, მი იჩ ნე ვა გა-
მოც დის ჩა ბა რე ბის ეფექ ტურ მიდ გო მად 
და ბევ რ მა კან დი დატ მა მა ღა ლი ქუ ლე ბი 
მი ი ღო ამ მიდ გო მის თ ვის.
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(გ) გა ნი ხი ლოთ, თუ რო გორ უნ და გა-
მო იყე ნონ ფასს 9-ის _ „ფინანსური 
ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი“ აღი ა რე ბის შეწყ-
ვე ტის მოთხოვ ნე ბი ობ ლი გა ცი ე ბის 
გა ყიდ ვის მი მართ, მათ შო რის, 
წარ მო ად გი ნოთ გა მოთ ვ ლე ბი, რა-
თა აჩ ვე ნოთ გავ ლე ნა 20X7 წლის 
30 ივ ნისს დას რუ ლე ბუ ლი წლის 
კონ სო ლი დირე ბულ ფი ნან სურ ან-
გა რიშ გე ბა ზე.      (7	ქუ	ლა)	

(30	ქუ	ლა)

მოთხოვ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი  
შემ ფა სებ ლის კო მენ ტა რე ბი
(გ) ნა წილ ში გთხოვ დ ნენ გემ ს ჯე ლათ იმის 
თა ო ბა ზე, უნ და შეწყ დეს თუ არა გა მოს-
ყიდ ვის ხელ საყ რე ლი/ შე ღა ვა თი ა ნი პი რო-
ბით გა ყი დუ ლი ობ ლი გა ცი ე ბის აღი ა რე ბა 
ფასს 9-ის შე სა ბა მი სად. ასე ვე გთხოვ დ ნენ 
გა მოთ ვ ლე ბის ჩა ტა რე ბას ფი ნან სურ ან გა-
რიშ გე ბა ზე ამ ოპე რა ცი ის ზე მოქ მე დე ბის 
საჩ ვე ნებ ლად. ქუ ლე ბი გა მო ყო ფი ლი იყო 
გა რი გე ბის ში ნა არ სის მთა ვა რი ას პექ ტის 
და სად გე ნად.

1ელი	შე	ნიშ	ვ	ნა
ასე თი სა ბა ზო გა ან გა რი შე ბის წარ მოდ გე ნა 
პა სუხ ში ამ დო ნის გა მოც და ზე აუცი ლე ბე ლი 
არ არის. კან დი დატს შე ეძ ლო უბ რა ლოდ 
გა მო ე ყო ეს გა ან გა რი შე ბა კითხ ვე ბის რვე-
ულ ში.

მე2	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი ე ნი ჭა სა მარ თ ლი ა ნი ღი-
რე ბუ ლე ბის კო რექ ტი რე ბის სა ჭი რო ე ბის 
იდენ  ტი ფი ცი რე ბას. ვი ნა ი დან კითხ ვის 
სცე ნარ ში უკ ვე ნაჩ ვე ნე ბი იყო, რომ შე-
ძე ნის თა რი ღის თ ვის წმინ და აქ ტი ვე ბი 
შე ად გენ და $70 მლნ-ს, ეს გა ან გა რი შე ბა 
ზედ მე ტი იყო.

მე3	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აქვს პი რო-
ბი თი კომ პენ სა ცი ის დღე ვან დელ ღი რე-
ბუ ლე ბას ($4 მლნ). თუმ ცა, გუდ ვი ლის 
ოდე ნო ბა არას წო რი ა. შემ ფა სებ  ლის 
ამო ცა ნა არ არის კან დი და ტის პა სუ ხის გა-
და მუ შა ვე ბა იმის და სად გე ნად, თუ რო გორ 
და სად წარ მო იშ  ვა შეც დო მე ბი. თუმ ცა, 
ამ სტა ტი ის მიზ ნე ბის თ ვის, გეტყ ვით, რომ 
შეც დო მა დაშ ვე ბუ ლია არა მა კონ ტ რო ლე-
ბე ლი წი ლის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის 
გა ან გა რი შე ბი სას, რად გან არა მა კონ ტ-
როლ ბე ლი წი ლი მხო ლოდ 4 მლნ აქ ცი ას 
შე ად გენს.

მე4	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა იყო ხელ მი საწ ვ დო მი, რო მე-
ლიც მი ე კუთ  ვ ნა სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე-
ბის კო რექ ტი რე ბის ახ ს ნა ზე. (ერთი ქუ ლა 
უკ ვე მი ე ნი ჭა თან ხას, გ2-ში.))

მე5	შე	ნიშ	ვ	ნა
მხო ლოდ ერ თი ქუ ლა იყო ხელ მი საწ ვ-
დო მი მა კო რექ - ტი რე ბე ლი სა ბუ ღალ ტ რო 
გა ტა რე ბის თ ვის. კან დი და- ტის მი ერ წარ-
მოდ გე ნი ლი იყო სა ჭი რო სა ბუ ღალ ტ რო 
გა ტა რე ბის მხო ლოდ ნა წი ლი და ამი ტომ 
პა სუ ხი არას წო რი ა, რად გან კრე დი ტი 
უნ და იყოს გუდ ვი ლი (კანდიდატის წი ნა 
გან ცხა დე ბის შე სა ბა მი სად). ამი ტომ, ქუ ლა 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის.

მე6	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა იყო ხელ მი საწ ვ დო მი, რო მე-
ლიც მი ე კუთ ვ ნა გა მოთ ვ ლა ში პი რო ბი თი 
კომ პენ სა ცი ის ჩარ თ ვის აუცი ლებ ლო ბის 
ახ ს ნას. (ერთი ქუ ლა უკ ვე მი ე ნი ჭა თან ხას 
გ3-ში.)

მე7	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი იყო არა მა კონ-
ტ რო ლე ბე ლი წი ლის შე ფა სე ბა ში შეც დო მის 
გა მოვ ლე ნა ზე. მარ თა ლი ა, კან დი და ტი 
აქ ცალ სა ხად არ აცხა დებს, რომ ეს შეც-
დო მა ა, მაგ რამ ეს აშ კა რად იგუ ლის ხ მე ბა 
შემ დეგ ში წარ მოდ გე ნი ლი მა კო რექ ტი-

შენიშვნები 1-ელ კითხვაზე 1-ელი კანდიდატის მიერ გაცემული 
პასუხის შესახებ
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რე ბე ლი სა ბუ ღალ ტ რო გა ტა რე ბის მი-
ხედ ვით. ქუ ლე ბი არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
ხელ საყ რე ლი შეს ყიდ ვის გა რი გე ბი სა და 
გა უ ფა სუ რე ბის არ სე ბო ბის მი თი თე ბა ზე, 
რად გან სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში ნას წავ ლი ეს 
სა კითხი არ შე ეს ბა მე ბა სა გა მოც დო კითხ-
ვის სცე ნარს.

მე8	შე	ნიშ	ვ	ნა
სა ბუ ღალ ტ რო გა ტა რე ბა ზე ქუ ლა მი კუთ-
ვ ნე ბუ ლი არ არის, რად გან არას წო რი ა. 
გა ვი მე ო რებთ, შეც დო მის მი თი თე ბა არ 
არის შემ ფა სებ ლის ამო ცა ნა, მაგ რამ ამ 
სტა ტი ის მიზ ნე ბის თ ვის გეტყ ვით, რომ 
არას წო რია რე ზერ ვე ბის ან გა რი შის დე-
ბე ტი $1 მლნ _ სხვა ო ბა პი რო ბით კომ-
პენ სა ცი ა სა ($4 მლნ) და სა მარ თ ლი ა ნი 
ღი რე ბუ ლე ბის კო რექ ტი რე ბას ($5 მლნ) 
შო რის. კან დი და ტის ერ თა დერ თი შეც დო მა 
არა მა კონ ტ როლ ბე ლი წი ლის გა მოთ ვ ლა 
რომ ყო ფი ლი ყო (იხ. შე ნიშ ვ ნა 3), მას მი ე-
კუთ ვ ნე ბო და ქუ ლა სა ბუ ღალ ტ რო გა ტა რე-
ბის გას წო რე ბისთ ვის, რად გან ეს შეც დო მა 
გა მომ დი ნა რე ობს წი ნა გა ან გა რი შე ბა ში 
დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მი დან (ანუ, რად გან კან-
დი დატ მა უკ ვე და კარ გა ქუ ლა არა მა კონ-
ტ როლ ბე ლი წი ლის გა ან გა რი შე ბის თ ვის, 
იგი ხელ მე ო რედ აღარ „დაჯარიმდებოდა“ 
იმა ვე შეც დო მის თ ვის).

მე9	შე	ნიშ	ვ	ნა
კან დი და ტი საკ მა რი სად არ და ფიქ რე-
ბუ ლა პა სუ ხის გა ცე მამ დე. არა სა ჭი რო 
გა ან გა რი შე ბე ბის გა მო (ამ შემ თხ ვე ვა ში, 
გ2) გა მოც და ზე ყო ველ თ ვის შე გექ მ ნე ბათ 
დრო ის უკ მა რი სო ბის პრობ ლე მა. არა-
მა კონ ტ როლ ბე ლი წი ლის გა მოთ ვ ლა ში 
შეც დო მა შე საძ ლოა უყუ რადღე ბო ბამ გა-
მო იწ ვი ა, მაგ რამ კან დი დატ მა მხო ლოდ 
ერ თი ქუ ლა და კარ გა. გარ და ამი სა, კან-
დი დატ მა  ერ თი ქუ ლა და კარ გა იმის გა მო, 
რომ არ გა ნი ხი ლა პი რო ბი თი კომ პენ სა-
ცი ის კო რექ ტი რე ბის „მეორე მხა რე“ და 
კი დევ ერ თი ქუ ლა _ მა კო რექ ტი რე ბე ლი 
სა ბუ ღალ ტ რო გა ტა რე ბის თ ვის (რადგან 
არ შე ე ხო არც სხვა სრულ შე მო სა ვალს და 
არც რე ზერ ვებს). და ფიქ რე ბა და და გეგ მ ვა 
სა გა მოც დო დრო ის ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე-
ბის სა წინ და რი ა.

დაფიქრება	და	დაგეგმვა	
საგამოცდო	დროის	
ეფექტური	გამოყენების	
საწინდარია.

მე10	შე	ნიშ	ვ	ნა
ორი ქუ ლა იყო ხელ მი საწ ვ დო მი, რომ ლე-
ბიც მი ე ნი ჭა Banana-ს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გავ ლე ნის ახ ს ნას Strawberry-ში ფლო-
ბილ ინ ვეს ტი ცი ა ზე.

მე11	შე	ნიშ	ვ	ნა
და ნარ ჩე ნი ორი ქუ ლის მო სა პო ვებ ლად 
კან დი დატს უნ და აეხ ს ნა, რას წარ მო ად-
გენს „წილობრივი მე თოდით აღ რიცხ-
ვა“ და ეჩ ვე ნე ბი ნა (ანუ გა მო ეთ ვა ლა) 
Strawberry-ში ფლო ბი ლი „ინვესტიციის 
სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა“. ყუ რად ღე ბით 
წა ი კით  ხეთ მოთხოვ ნე ბი, რა თა დარ წ მუნ-
დეთ, რომ უპა სუ ხეთ მოთხოვ ნის  ყვე ლა 
ნა წილს.

ყურადღებით	წაიკითხეთ	
მოთხოვნები,	რათა	
დარწმუნდეთ,	რომ	
უპასუხეთ	მოთხოვნის	
ყველა	ნაწილს.

მე12	შე	ნიშ	ვ	ნა
არა ნა ი რი ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, 
ვი ნა ი დან მი თი თე ბუ ლი არ იყო, თუ რო გორ 
უნ და მოხ დეს ინ ვეს ტი ცი ის აღ რიცხ ვა (ანუ 
„სამართლიანი ღი რე ბუ ლე ბით, მო გე ბა-
ში ან ზა რალ ში ასახ ვით, „სამართლიანი 
ღი რე ბუ ლე ბით, სხვა სრულ შე მო სა ვალ ში 
ასახ  ვით“, თუ ამორ ტი ზე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე-
ბით). სცე ნარ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მე თო დი 
„სამართლიანი ღი რე ბუ ლე ბით შე ფა სე ბა, 
სხვა სრულ შე მო სა ვალ ში ასახ ვით“ სწო რი 
იყო, მაგ რამ კან დი დატს ეს უნ და და ე სა ბუ-
თე ბი ნა (იხ. შე ნიშ ვ ნა 14).
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მე13	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია დარ ჩე ნი ლი 
წი ლის სა მარ  თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბის თ ვის გას ხ ვი სე ბის შე დე გად 
მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბის ან ზა რა ლის 
გა მოთ ვ ლა ში. კან დი დატს მხო ლოდ ერ-
თა დერ თი რამ უნ და გა ე კე თე ბი ნა: ამ 
გა მოთ ვ ლი დან უნ და გა მო ე რიცხა ინ ვეს ტი-
ცი ის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც 
გა მოთ ვ ლი ლი უნ და იყოს (ა)(ii) პუნ ქ ტის 
შე სა ბა მი სად. მა ში ნაც კი, თუ (ა)(ii)-ში მი-
თი თე ბუ ლი თან ხა არას წო რი იქ ნე ბო და, 
კან დიდატს მი ე ნი ჭე ბო და მე ო რე ქუ ლა ამ 
გა ან გა რი შე ბის თ ვის, რად გან, რო გორც 
ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, ერ თი და იმა ვე შეც დო-
მის თ ვის კან დი და ტი ორ ჯერ არ და ის ჯე ბა“. 
თუმ ცა, რო გორც ჩანს, კან დი და ტი აქ და-
იბ ნა და მე ო რე ქუ ლა არ მი ე ნი ჭა.

მე14	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი ე კუთ ვ ნა იმის და სა ბუ თე ბას, 
თუ რო გორ უნ და აღი რიცხოს ინ ვეს ტი ცი ა.

მე15	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა აღი ა რე ბის შეწყ ვე ტის პრინ ცი-
პის ჩა მო ყა ლიბე ბით ვის.

მე16	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა თი თო ე უ ლი პუნ ქ ტის თ ვის, რო-
მე ლიც ეხე ბა ფასს 9-ის აღი ა რე ბის შეწყ-
ვე ტის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბას სცე ნარ თან 
მი მარ თე ბით.

მე17	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა დას კ ვ ნის თ ვის ბუ ღალ ტ რუ ლი 
აღ რიცხ ვის მიდ გო მის შე სა ხებ.

მე18	შე	ნიშ	ვ	ნა
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კან დი დატ მა 
წარ მო ად გი ნა ამორ  ტი ზე ბუ ლი ღი რე ბუ-
ლე ბის გა ან გა რი შე ბა, გა მოთ  ვ ლა იწყება 
სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის თან ხით. 
ეს ფუნ და მენ ტუ რად არას წო რი ა, რად გან 
ამორ ტი ზე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა სა მარ თ ლი ან 
ღი რე ბუ ლე ბამ დე გა და ან გა რი შე ბის სა შუ ა-
ლე ბას არ იძ ლე ვა.

1-ელ კითხ ვის (ა) და (გ) მოთხოვ ნებ ზე 
1-ლი კან დი და ტის მი ერ გა ცე მუ ლი პა სუ ხის 
სა ბო ლოო შე ფა სე ბაა 13/30. 

სულ:

13/30  
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1ელი	შე	ნიშ	ვ	ნა
სა მი ვე ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია გუდ ვი ლის 
სწო რად გა მოთ ვ ლა ზე (ე.ი. თი თო ქუ ლა 
პი რო ბით ფუ ლად კომ პენ სა ცი ა ზე, არა მა-
კონ ტ რო ლე ბელ წილ სა და სა მარ თ ლი ა ნი 
ღი რე ბუ ლე ბის კო რექ ტი რე ბა ზე).

მე2	შე	ნიშ	ვ	ნა
არ ცერ თი ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, 
ვი ნა ი დან  უბ რა ლოდ გა ან გა რი შე ბის გად-
მო ცე მა სიტყ ვე ბით გან ხილ ვას არ ნიშ ნავს. 
აქ ცი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გა დახ დის ხსე ნე ბა 
ტექ ნი კუ რად არას წო რი ა, ვი ნა ი დან სა წარ-
მო თა გა ერ თი ანე ბი სას შე ძე ნილ სა წარ მო-
ზე მო პო ვე ბუ ლი კონ ტ რო ლის სა ნაც ვ ლოდ 
გა მოშ ვე ბუ ლი წი ლობ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი 
არ გა ნე კუთ ვ ნე ბა ფასს 2-ის მოქ მე დე ბის 
სფე როს. თუმ ცა, რად გან არ არ სე ბობს 
შე ფა სე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი უარ ყო ფი თი 
ქუ ლა, ამის თ ვის კან დი და ტი არ და ის ჯე ბა.

არ	არსებობს	უარყოფითი	
შეფასება.

მე3	შე	ნიშ	ვ	ნა
არ ცერ თი ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, 
რად გან გან ხი ლუ ლი არ არის, რა ტომ უნ-
და მოხ დეს არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლის 
გა მოთ ვ ლა სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით 
და არა პრო პორ ცი უ ლი მე თო დით. გა-
ან გა რი შე ბა ზე ქუ ლა უკ ვე მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
იყო (იხ.1-ლი შე ნიშ ვ ნა). ასე, რომ გა მე-
ო რე ბის თ ვის და მა ტე ბი თი ქუ ლა არ არის 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლი.

მე4	შე	ნიშ	ვ	ნა
ორი ქუ ლაა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი:  ერ თი იმის 
ახ ს ნა ზე, რა ტომ უნ და იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი 
დღე ვან დე ლი ღი რე ბუ ლე ბა, ხო ლო მე ო რე 
იმის ახ ს ნა ზე, შემ დ გომ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი მი სი შე ფა სე ბა რო გორ არ იმოქ მე დებს 
გუდ ვი ლის გა მოთ ვ ლა ზე. 

მე5	შე	ნიშ	ვ	ნა
გა ან გა რი შე ბე ბი კარ გი ა, მაგ რამ ახ ს ნა არ 
ახ ლავს. გან ხი ლუ ლი არ არის არა მა კონ-
ტ რო ლე ბე ლი წი ლის შე ფა სე ბა (იხ. მე-2 
შე ნიშ ვ ნა) და ნახ სე ნე ბი არ არის სა მარ თ-
ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის კო რექ ტი რე ბა. ქუ-
ლა სა ბუ ღალ ტ რო გა ტა რე ბა ზე და ი კარ გა,  
რად გან პა სუ ხი არ იყო ამა ზე გა ცე მუ ლი.

არცერთი		ქულა	არ	
არის	მიკუთვნებული	
უბრალოდ	გაანგარიშების	
წესის		სიტყვებით	
გადმოცემისთვის.

მე6	შე	ნიშ	ვ	ნა
ხელ მი საწ ვ დო მი იყო ერ თი ქუ ლა, რო მე ლიც 
მი ე კუთ ვ ნა სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ-
ვ ლას. ასე ვე, აქაც არა ნა ი რი ქუ ლა არ არის 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლი გა ან გა რი შე ბის სიტყ ვე ბით გად-
მო ცე მის თ ვის.

მე7	შე	ნიშ	ვ	ნა
ვი ნა ი დან ახ ს ნი ლი არ არის, რა ტომ იყო წი-
ლობ რი ვი მე თო დით აღ რიცხ ვა შე სა ფე რი სი 
მიდ გო მა კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სურ ან-
გა რიშ გე ბა ში Strawberry-ის ასახ ვის თ ვის, ეს 
იმას ნიშ ნავს, რომ მოთხოვ ნის ამ ნა წილ ზე 
პა სუ ხი არ  იყო გა ცე მუ ლი. 

მე8	შე	ნიშ	ვ	ნა
თუ მარ ტო იმას იტყ ვით, რომ რა ღა ცა „უნდა 
აისა ხოს“  ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში, ამის თ ვის 
ქუ ლე ბი არ იწე რე ბა უმაღ ლე სი დო ნის გა მოც და ზე. 
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის მიდ გო მა უნ და ჩა მო ყა-
ლიბ დეს გა სა გე ბი ტერ მი ნე ბით. მაგ., უნ და უპა სუ-
ხოთ შემ დეგ კითხ ვებს: (როგორ? სად? რო დის?)

ბუღალტრული	აღრიცხვის	
მიდგომა	უნდა	
ჩამოყალიბდეს	გასაგები	
ტერმინებით.	

შენიშვნები 1-ელ კითხვაზე მე-2 კანდიდატის მიერ გაცემული 
პასუხის შესახებ
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მე9	შე	ნიშ	ვ	ნა
ორი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი იყო გა ყიდ ვი სას 
წარ მოქ მ ნი ლი შე მო სუ ლო ბის გა მოთ ვ ლა ზე. 
მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა: სრულ ქუ ლებს მა ინც 
მი ი ღებ დით, თუნ დაც სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა 
არ ყო ფი ლი ყო სწო რი, იმ პი რო ბით, თუ ეს თან-
ხა შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბო და (ა)(ii) ნა წილ ში 
ნაჩ ვე ნებ სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას თან. 

მე10	შე	ნიშ	ვ	ნა
ანა ლო გი უ რად, ქუ ლე ბი აქაც არ არის მი კუთ-
ვ ნე ბუ ლი მხო ლოდ გა ან გა რი შე ბის სიტყ ვე ბით 
აღ წე რის თ ვის. 

მე11	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის თ ვის, რომ 
კან დი დატ მა შე უქ ცე ვა დი არ ჩე ვა ნის აუცი ლებ-
ლო ბა გან საზღ ვ რა შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კლა სი-
ფი კა ცი ის „სამართლიანი ღი რე ბუ ლე ბით შე-
ფა სე ბუ ლი სხვა სრულ შე მო სა ვალ ში ასახ ვით“ 
და სა სა ბუ თებ ლად.

მე12	შე	ნიშ	ვ	ნა
კითხ ვა ში გთხოვ დ ნენ აღი ა რე ბის შეწყ ვე-
ტის მოთხოვ ნე ბის გან ხილ ვას 20X6 წლის 1 
ივ ნი სის „გაყიდვასთან“ და კავ ში რე ბით. ეს 
კო მენ ტა რე ბი ეხე ბა შე ძე ნი ლი ობ ლი გა ცი ე ბის 
კლა სი ფი კა ცი ას თავ და პირ ვე ლი აღი ა რე ბი სას  
და შე სა ფე რი სი არ არის. 

მე13	შე	ნიშ	ვ	ნა
გა მოთ ვ ლე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი იყო 
მხო ლოდ 2 ქუ ლა. 1 ქუ ლა ობ ლი გა ცი ის სა ბა-
ლან სო ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ ვ ლის თ ვის 20X6 
1 ივ ნი სის თ ვის და მე ო რე 20X7 წლის 30 ივ-
ნი სის თ ვის. კან დი დატს ორი ვე ქუ ლა მი ე ნი ჭა. 

მე14		შე	ნიშ	ვ	ნა
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია დას კ ვ ნის თ ვის, მი უ ხე-
და ვად იმი სა, რომ გან ხი ლუ ლი არ არის ფასს 
9-ის პრინ ცი პე ბი. 

მე15	შე	ნიშ	ვ	ნა
სა ბუ ღალ ტ რო გა ტა რე ბა აშ კა რად არას წო რი ა, 
ვი ნა ი დან ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა მხო ლოდ 
$8 მლნ-ია (თავდაპირველად) და და კავ ში რე-
ბუ ლი არ არის ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის სა ბა ლან სო 
ღი რე ბუ ლე ბას თან. 

მე16	შე	ნიშ	ვ	ნა
ეს გა მე ო რე ბა ა.

მე-2 კან დი და ტის მი ერ 1-ელ კითხ ვა ზე გა ცე-
მუ ლი პა სუ ხის საბოლოო შე ფა სე ბაა 12/30.

სულ:

12/30  

მე2 კითხ ვა
მე-2 კითხ ვა მო ი ცავს კონ კ რე ტულ სცე-
ნარ ში/ სი ტუ ა ცი ა ში  სა ჭი რო ზო გი ერ თი 
სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მის, მა თი გავ ლე ნით 
გა მოწ ვე უ ლი ეთი კუ რი შე დე გე ბის და მა-
თი მნიშ ვ ნე ლო ბის გან ხილ ვას. ეთი კის 
სა კითხე ბის ცოდ ნა შე მოწ მ დე ბა ყვე ლა 
გა მოც და ზე და აუცი ლე ბე ლი ა, რომ კან-
დი და ტებ მა წარ მო ა ჩი ნონ, რო გორ ეს მით 
შე სა ბა მი სი ეთი კუ რი სა კითხე ბის მნიშ ვ ნე-
ლო ბა. ამ კითხ ვას ორი ქუ ლა აქვს მი კუთ-
ვ ნე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის თ ვის / 
 პ რო ფე სი ო ნა ლიზ მის თ ვის და ეს ქუ ლე ბი 
ეხე ბა გან ხილ ვის ხა რისხს.

ეთიკის	საკითხების	ცოდნა	
შემოწმდება	ყველა	
გამოცდაზე.

მო	გეთხო	ვე	ბათ:
ა)  გა ნი ხი ლოთ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის 

მიდ გო მა, რო მე ლიც Farham-მა უნ და 
გა მო ი ყე ნოს თი თო ე ულ ზე მო აღ ნიშ ნულ 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით კონ სო ლი- 
დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბი სას;

ბ) გა ნი ხი ლოთ სცე ნა რი დან წარ მოქ მ ნი-
ლი ეთი კუ რი პრობ ლე მე ბი, მათ შო რის 
ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბა, რო მელ საც უნ და 
მი მარ თოს Farham-მა  და მის მა ბუ-
ღალ ტერ მა.                      (7	ქუ	ლა)

მე-2 კითხ ვა ში პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის თ ვის 
გან კუთ ვ ნი ლი ქუ ლე ბი მო გე ნი ჭე ბათ გან-
ხილ ვის ხა რის ხის თ ვის.            (2	ქუ	ლა)

(20	ქუ	ლა)
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(ბ) ნა წილ ში გთხო ვენ „სცენარიდან წარ-
მოქ მ ნი ლი“ ეთი კუ რი პრობ ლე მე ბის 
გან ხილ ვას.  ყველ გან სა ვალ დე ბუ ლოა 
თე ო რი უ ლი ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბა სცე-
ნარ თან მი მარ თე ბით.

პრო ფე სი უ ლი ქუ ლე ბის მი სა ღე ბად კან-
დი და ტის მთე ლი პა სუ ხი გა ნი ხი ლე ბა იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, კან დი დატ მა წარ მო ა-
ჩი ნა თუ არა, რომ:

▪ ეს მის პრობ ლე მის რე ა ლუ რი არ სი;

▪ ფარ თოდ გა მო ი ყე ნა/ გა ით ვა ლის წი ნა 
სხვა რე სურ სე ბი, სა დაც შე სა ფე რი სი და 
მი ზან შე წო ნი ლი იყო ამის გა კე თე ბა;

▪ სიღ   რ   მი  სე  უ  ლად ეს   მის, რა უნ   და გა -
კეთ   დეს სი  ტუ  ა  ცი  ის მო  საგ   ვა  რებ   ლად 
(კითხვის მოთხოვ   ნის სა  ფუძ   ველ  -
ზე „ნებისმიერი ქმე  დე  ბა, რო  მე  ლიც 
Farham-მა  და მის   მა ბუ  ღალ   ტერ   მა 
უნ   და გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლონ“).

შე ნიშ ვ ნე ბი მე-2 კითხ ვა ზე 
1-ელი კან დი და ტის მი ერ  
გა ცე მუ ლი პა სუ ხის შე სა ხებ

1ელი	შე	ნიშ	ვ	ნა
შე სა ვალ ნა წილ ში (ზოგადი ინ ფორ მა ცი ა) მო-
ცე მუ ლია ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც წარ მოდ გე-
ნას გვიქ მ ნის სი ტუ ა ცი ი სა და გან სა ხილ ვე ლი 
სა კითხე ბის შე სა ხებ. კითხ ვის ეს ნა წი ლი გულ-
დას მით უნ და წა ი კითხოთ, რა თა გა მო ავ ლი ნოთ  
„მინიშნებები“, რო მელ ზეც  ყუ რადღე ბა უნ და 
გა ა მახ ვი ლოთ. მა გა ლი თად, მო გე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი პრე მი რე ბის სქე მა უნ და მი გა-
ნიშ ნებ დეთ, რომ შე საძ ლოა ად გი ლი ჰქონ დეს 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მი კერ ძო ე ბას მო გე ბის გა-
დი დე ბის მიზ ნით (მაგ., ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შემ-
ცი რე ბით). ეს მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქო ნი ოთ 
პა სუ ხის დაგ სეგ მ ვი სას. ზო გა დი ინ ფორ მა ცი ის 
აბ ზაც ში გან ხი ლუ ლი არ იყო არ ცერ თი სა კითხი 
ორი გან სა ხილ ვე ლი სა კითხი დან და ასე თი 
პა სუ ხის და წე რა არის დრო ის გაფ ლან გ ვა. 
პრე მი რე ბის სქე მა, თა ვის თა ვად, პრობ ლე მას 
არ წარ მო ად გენ და _ მი სი ფორ მა (აქციებზე 
და ფუძ ნე ბულ ან სხვაგ ვა რი) იყო სპე კუ ლა ცი-
ის სა გა ნი. შე უძ ლე ბე ლია რა ი მე ქუ ლე ბის მი-
კუთ ვ ნე ბა, ვი ნა ი დან ეს არ პა სუ ხობს დას მულ 
კითხ ვას. 

ყველგან	სავალდებულოა	
თეორიული	ცოდნის	
გამოყენება	სცენართან	
მიმართებით.

მოთხოვ   ნებ   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი 
შემ   ფა  სებ   ლის კო  მენ   ტა  რე  ბი
ამ სტი  ლის კითხ   ვებ   ზე პა  სუ  ხის გა  ცე  მის 
ეფექ   ტუ  რი მიდ   გო  მა გან   ხი  ლუ  ლი იყო 
ACCAი-ს სტა  ტი  ა  ში „გამოცდის ჩა  ბა  რე  ბის 
ტექ   ნი  კა“, რო  მე  ლიც გა  მოქ   ვეყ   ნე  ბუ  ლია 
ჟურ   ნა  ლის აპ   რი  ლის თვის ნო  მერ   ში:

▪  წა		ი		კითხეთ სცე  ნა  რი ორი „სიტუაციის“ 
და ბუ  ღალ   ტ   რუ  ლი აღ   რიცხ   ვის სა  კითხე -
ბის გა		მო		სავ			ლე		ნად:
–  ქარ ხ ნის შე ნო ბის დაჯ დო მა/ და წე ვა 

(5 ქუ ლა): მო მა ვა ლი კა პი ტა ლუ რი 
რე მონ ტი (დანახარჯები დაზღ ვე ვის 
გა რე შე).ინ ფორ მა ცია გამ ჟ ღავ ნე ბუ-
ლი არ არის. გა უ ფა სუ რე ბა გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი არ არის.არა ნა ი რი 
ანა რიცხი.  გა და ფა სე ბის ნა მე ტის 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბა.

– შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს და გეგ მი-
ლი გა ყიდ ვა (6 ქუ ლა): გა სა ყი დად 
გა მიზ ნუ ლი. რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის 
ანა რიცხი, მათ შო რის სა მო მავ ლო 
სა ვაჭ რო ზა რა ლი.

▪  იფიქ	რეთ	და	 გა	ი	აზ	რეთ შე მო თა ვა-
ზე ბუ ლი სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მე ბი, მთა-
ვა რი აღ მას რუ ლებ ლი დი რექ ტო რის 
არა სა თა ნა დო საქ ცი ე ლის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით;

▪  და	გეგ	მეთ პა სუხ ში გა სათ ვა ლის წი ნე-
ბე ლი მო საზ რე ბე ბი, რა თა თა ვი დან 
აიცი ლოთ გა მე ო რე ბა და შე უ სა ბა მო 
მო საზ რე ბე ბი. დი რექ ტო რის ქცე ვით 
გან პი რო ბე ბუ ლი ეთი კუ რი პრობ ლე მე ბი 
(ბ)  ნა წილ ში უნ და გა ნი ხი ლოთ.

▪  პა სუხ ში თი თო ე უ ლი „სიტუაციისთვის“ 
გა	მო	ი	ყე	ნეთ		შე სა ფე რი სი კონ კ რე ტუ-
ლი სა თა უ რე ბი.
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მე2	შე	ნიშ	ვ	ნა
ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის სცე ნარ ში მო-
ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა მე ო რე ბის თ ვის. 

ქულები	მიკუთვნებული	
არ	არის	სცენარში	
მოცემული	ინფორმაციის	
გამეორებისთვის.

მე3	შენიშვნა
ქულები მიკუთვნებული არ არის. არასწორია 
პასუხში მითითებული პირობითი ვალდებულების 
დამახასიათებელი ნიშნები. მართალია, 
სწორია, რომ ეს არ არის ანარიცხი, მაგრამ 
ამის მიზეზი ის კი არ არის, რომ შეუძლებელია 
მისი შეფასება, არამედ ის, რომ არ არსებობს 
ვალდებულება.

მე4	შე	ნიშ	ვ	ნა
პირ ველ წი ნა და დე ბა ში გა მე ო რე ბუ ლია სცე ნა-
რის ინ ფორ მა ცი ა, მხო ლოდ და მა ტე ბუ ლი აქვს 
შემ დე გი სიტყ ვე ბი „რაც არ არის სწო რი“. ვი-
ნა ი დან შემ ფა სე ბე ლი ვერ მიხ ვ დე ბა კან დი და-
ტის ჩა ნა ფიქრს ახ ს ნის გა რე შე, ასეთ ნა წერ ში 
ქუ ლას ვერ მი ი ღებთ. ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ-
ლია იმის აღი ა რე ბის თ ვის, რომ გა უ ფა სუ რე ბა 
არ სე ბობს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტეს ტი რე-
ბას სა ჭი რო ებს სა წარ მოო მოწყო ბი ლო ბე ბის 
სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა და არა სა რე მონ ტო 
და ნა ხარ ჯე ბი (რაც ხარ ჯებ ში უნ და აისა ხოს).

მე5	შე	ნიშ	ვ	ნა
აქ ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის სა ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლოს ცოდ ნის გა მე ო რე ბის თ ვის, რო მე-
ლიც და კაშ ვი რე ბუ ლი/ მი სა და გე ბუ ლი არ არის 
სცე ნარ თან. 

მე6	შე	ნიშ	ვ	ნა
არა ნა ი რი ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, 
რად გან წი ნა მო საზ რე ბის გა მე ო რე ბაა ფაქ-
ტობ რი ვად. 

მე7	შე	ნიშ	ვ	ნა
პირ ვე ლი წი ნა და დე ბა არ არის შე სა ფე რი სი.  
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის მი ზე ზის ახ-
ს ნა ზე, რა ტომ არის შე სა ფე რი სი გა და ფა სე ბის 
მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა. მარ თა ლი ა, ამ მიდ გო-
მის სწო რი და სა ბუ თე ბა მო ცე მუ ლია ბასს 16-ში, 
მაგ რამ კან დი და ტი არ და ის ჯე ბა კონ ცეპ ტუ ა ლუ-
რი სა ფუძ ვ ლე ბის მი თი თე ბის თ ვის. 

მე8	შენიშვნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია სცე ნა რის ინ ფორ-
მა ცი ის გა მო ყე ნე ბის თ ვის „გასაყიდად გა მიზ ნუ-
ლის“ კრი ტე რი უ მებ თან მი მარ თე ბით, ხო ლო 
მე ო რე ქუ ლა დას კ ვ ნის თ ვის, რომ ეს კრი ტე-
რი უ მე ბი დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი ა. არა ნა ი რი ქუ ლა 
არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის 
ანა რიცხის თან ხის თ ვის. ვი ნა ი დან არას წო რი ა. 
ანა რიცხი უნ და ყო ფი ლი ყო $13 მლნ ($2 მლნ 
იური დი უ ლი + $5 მლნ შემ ცი რე ბა + $6 მლნ 
ჯა რი მა). 

მე9	შე	ნიშ	ვ	ნა
ეს არას წო რი ა. სა მო მავ ლო სა ვაჭ რო ზა რა ლის 
თან ხი დან მხო ლოდ $6 მლნ უნ და ყო ფი ლი ყო 
ჩარ თუ ლი, სა ი ჯა რო აქ ტივ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ჯა რი მის ად რე გა დახ და.

მე10	შე	ნიშ	ვ	ნა
თი თო ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლის სა მი შე სა ფე რი სი 
კო მენ ტა რი დან თი თო ე ულ ზე.

მე11	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია დი რექ ტორ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სა თა ნა დო სა კითხის შე სა-
ფე რი სი ახ ს ნის თ ვის. ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ 
არის მე ო რე წი ნა და დე ბის თ ვის, რო მე ლიც ეხე-
ბა იმის ახ ს ნას,  ბუ ღალ ტე რი რა ტომ შე იძ ლე ბა 
არ იყოს დარ წ მუ ნე ბუ ლი (ან რას თან შე იძ ლე ბა 
იყოს და კავ ში რე ბუ ლი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა), 
ხო ლო „რჩევის სა ჭი რო ე ბა ზე“ მი თი თე ბა _ 
ძა ლი ან ზო გა დი ა. 

მე12	შე	ნიშ	ვ	ნა
მთე ლი ეს პუნ ქ ტი სცე ნა რის ინ ფორ მა ცი ის გა-
მე ო რე ბა ა. აქ გან ხი ლუ ლი არ არის შე სა ბა მი სი 
ეთი კუ რი სა კითხე ბი.

მე13	შე	ნიშ	ვ	ნა
ქუ ლა უკ ვე მი კუთ ვ ნე ბუ ლი იყო იმის აღ ნიშ ვ-
ნა ზე, რომ ბუ ღალ ტე რი უნ და მოქ მე დებ დეს 
პრო ფე სი ო ნა ლუ რად (იხ. შე ნიშ ვ ნა 10). ერ თი 
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია ზო გა დი ქმე დე ბის შე თა-
ვა ზე ბა ზე, რომ უნ და მი მარ თოს პრო ფე სი ულ/ 
იური დი ულ კონ სულ ტა ცი ას. თუმ ცა, ამ ეტაპ ზე 
ნა ად რე ვია გა დად გო მის სა კითხის გან ხილ ვა.

მე14	შე	ნიშ	ვ	ნა
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის,  ვი ნა ი დან ესეც 
გად მო წე რი ლია კითხ ვი დან. 

მე15	შე	ნიშ	ვ	ნა
 აქ გა მე ო რე ბუ ლია პა სუ ხის მე ო რე წი ნა და დე-
ბა, რის თ ვი საც უკ ვე მი კუთ ვ ნე ბუ ლი იყო ქუ ლა, 
ასე, რომ და მა ტე ბი თი ქუ ლის მი კუთ ვ ნე ბა შე-
უძ ლე ბე ლი ა.
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მე16	შე	ნიშ	ვ	ნა
შე საძ ლოა კან დი და ტი ეძებ და ქმე დე ბას, რო მე-
ლიც დი რექ ტო რებს უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ 
და არა ბუ ღალ ტერს. თუმ ცა, პა სუხ ში შე მო თა-
ვა ზე ბუ ლი მო საზ რე ბა ძა ლი ან ბუნ დო ვა ნია (ვის 
უნ და წა რუდ გი ნონ ან გა რი ში? და რა მიზ ნით?).

მე17	შე	ნიშ	ვ	ნა
მარ თა ლი ა, კან დი დატ მა წარ მო ად გი ნა რამ დე-
ნი მე შე სა ფე რი სი მო საზ რე ბა, რაც  სა თა ნა დო 
აღი ა რე ბას იმ სა ხუ რებ და, მაგ რამ აქ არ არის 
რე ა ლუ რი გან ხილ ვა. კან დი დატ მა ბევ რ ჯერ 
გა ი მე ო რა სცე ნა რის ინ ფორ მა ცი ა, ნაც ვ ლად 
იმი სა, რომ ერ თ მა ნეთ თან და ე კავ ში რე ბი ნა ამ 
ინ ფორ მა ცი ის სხვა დას ხ ვა „ძაფი“,  რა თა შემ-
ფა სებ ლის თ ვის ეჩ ვე ნე ბი ნა, რომ იცის ეთი კის 
პრინ ცი პე ბი და სა კითხე ბი. ბუ ღალ ტ რის სა ეჭ ვო 
კომ პენ ტენ ტუ რო ბა ზე  კან დი დატს სა ერ თოდ 
არა ფე რი უთ ქ ვამს. ამი ტომ, ქუ ლე ბი არ მი ე ნი ჭა 
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის თ ვის.   

1-ელი კან დი და ტის მი ერ მე-2 კითხ ვა ზე გა-
ცე მუ ლი პა სუ ხის სა ბო ლოო შე ფა სე ბაა 9/20.

სულ:

9/20

შენიშვნები მე-2 კითხვაზე მე-2 
კანდიდატის  მიერ გაცემული 
პასუხის შესახებ

1ელი	შე	ნიშ	ვ	ნა
ქუ ლე ბი  მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის  თე ო რი უ ლი 
(სახელმძღვანელოს) ცოდ ნის თ ვის, რო მე ლიც 
და კავ ში რე ბუ ლი არ არის სცე ნარ თან.  

მე2	შე	ნიშ	ვ	ნა
ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის თე ო რი უ ლი 
ცოდ ნის არას წო რად გა მო ყე ნე ბის თ ვის. ანა-
რიცხე ბი არ შე იძ ლე ბა შე იქ მ ნას სა მო მავ ლო 
სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბის თ ვის, ვი ნა ი დან ვალ-
დე ბუ ლე ბა არ არ სე ბობს. 

მე3	შე	ნიშ	ვ	ნა
ქუ ლე ბი მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის არას წორ 
დას კ ვ ნა ზე, არც სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ცოდ ნის 
გა მე ო რე ბა ზე.

მე4	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია სა წარ მოო მოწყო-
ბი ლო ბე ბის გა უ ფა სუ რე ბის აღი ა რე ბა ზე. და მა-

ტე ბი თი ქუ ლე ბის მი სა ღე ბად კან დი დატს უნ და 
გა ნე საზღ ვ რა შე სა ფე რი სი ფუ ლა დი სახ ს რე ბის 
წარ მომ ქ მ ნე ლი ერ თე უ ლი და უნ და აღე ნიშ ნა, 
რო გორ გა ნი საზღ ვ რე ბა შე სა ფე რი სი შე ფა სე-
ბე ბი (სამართლიანი ღი რე ბუ ლე ბა და გა მო ყე-
ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა). 

მე5	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა იყო ხელ მი საწ ვ დო მი, რო მე ლიც 
მი ე კუთ ვ ნა იმის აღ ნიშ ვ ნა ზე, რომ გა და ფა სე ბის 
ნა მე ტის გა მო ყე ნე ბა არ შე იძ ლე ბა ზა რა ლის 
მი მართ, რო მე ლიც წარ მო იქ მ ნე ბა სა წარ მოო 
მოწყო ბი ლო ბებ თან მი მარ თე ბით. 

მე6	შე	ნიშ	ვ	ნა
ანა ლო გი უ რად, აქაც ქუ ლე ბი არ არის მი კუთ ვ-
ნე ბუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ცოდ ნის გა მე ო რე-
ბა ზე, ვი ნა ი დან  დრო ის  ფუ ჭად გაფ ლან გ ვაა  
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ცოდ ნის ამ გ ვა რად გად მო-
ტა ნა სა გა მოც დო კითხ ვის პა სუხ ში. 

მე7	შე	ნიშ	ვ	ნა
არა ნა ი რი ქუ ლა არ არის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი უბ-
რა ლოდ სცე ნარ ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
გა მე ო რე ბის თ ვის.

მე8	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია კრი ტე რი უ მე ბის 
გა მო ყე ნე ბა ზე, ხო ლო კი დევ ერ თი ქუ ლა _ 
სწორ დას კ ვ ნა ზე. მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა, რომ 
ამის გად მო ცე მა უფ რო ლა კო ნუ რად შე იძ ლე-
ბო და სცე ნა რი დან აღე ბუ ლი ნაკ ლე ბი დე ტა-
ლე ბის გა მე ო რე ბის გა რე შე.

მე9	შე	ნიშ	ვ	ნა
ანა რიცხი არ შე იძ ლე ბა შე იქ მ ნას სა მო მავ ლო 
სა ვაჭ რო ზა რა ლის თ ვის, ამი ტომ ამ არას წორ 
გან ცხა დე ბა ზე ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის. 

მე10	შე	ნიშ	ვ	ნა
ერ თი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის აღ ნიშ ვ ნა-
ზე, რომ ანა რიცხი უნ და შე იქ მ ნას იური დი უ ლი 
და ნა ხარ ჯე ბის თ ვის. ბუ ღალ ტ რუ ლი გა ტა რე ბა 
არას წო რი ა, მაგ რამ ვი ნა ი დან შე ფა სე ბის თ ვის 
არ არ სე ბობს უარ ყო ფი თი ქუ ლე ბი, ამის თ ვის 
კან დი და ტი ვერ და ის ჯე ბა.

 მე11	შენიშვნა
ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი არ არის  არას წორ დას კ-
ვ ნა ზე, რო მე ლიც ისეთ დაშ ვე ბას ეყ რ დ ნო ბო და, 
რო მე ლიც ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სცე ნა რის ინ ფორ-
მა ცი ას. სცე ნარ ში თა ნამ შ რო მელ თა შემ ცი რე-
ბის და ნა ხარ ჯებ ზე ნათ ლად არის მი თი თე ბულ, 
რომ ეს არის გა ყიდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი  
მო სა ლოდ ნე ლი და ნა ხარ ჯი.
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ქულები		მიკუთვნებული	
არ	არის		თეორიული	
ცოდნისთვის,	რომელიც	
დაკავშირებული	არ	არის	
სცენართან.

მე12	შე	ნიშ	ვ	ნა
ორი ქუ ლა მი კუთ ვ ნე ბუ ლია იმის ახ ს ნა ზე, რა-
ტომ არ არის ეთი კუ რი დი რექ ტო რის ქცე ვა 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე მას ზე და კის რე ბუ ლი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის კონ ტექ ს ტ ში.

მე13	შე	ნიშ	ვ	ნა
ორი ქუ ლაა მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, თი თო ქუ ლა თი-
თო ე ულ შე სა ფე რის ქმე დე ბა ზე.

მე14	შე	ნიშ	ვ	ნა
კან დი დატს უფ რო გარ კ ვე ვით უნ და აეხ ს ნა, 
რო გორ შე იძ ლე ბა ბუ ღალ ტე რი მოქ მე დებ დეს 
არა ე თი კუ რად, მაგ რამ ერ თი ქუ ლა მა ინც მი-
კუთ ვ ნე ბუ ლია პრო ფე სი უ ლი და იური დი უ ლი 
კონ სულ ტა ცი ის სა ჭი რო ე ბის მი თი თე ბა ზე. 

მე15	შე	ნიშ	ვ	ნა
მარ თა ლი ა, ეს მო მენ ტი ნახ სე ნე ბი არ არის 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ პა სუხ ში, მაგ რამ ეს მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ქმე დე ბა ა, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბაც 
Farham-ს შე უძ ლია და ამი ტომ მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
აქვს ერ თი ქუ ლა.

მე16	შე	ნიშ	ვ	ნა
მარ თა ლი ა, კან დი დატს ისევ გა მორ ჩა მხედ-
ვე ლო ბი დან ბუ ღალ ტ რის კომ პე ტენ ტუ რო ბა, 
რო გორც ეთი კუ რი სა კითხი, მაგ რამ კან დი-
დატ მა სცა და დი რექ ტო რის ქცე ვის გან ხილ ვა, 
რო მე ლიც მი ა ნიშ ნებს ან გა რე ბის საფ რ თხე-
ზე. კან დი დატ მა შე მოგ ვ თა ვა ზა ბუ ღალ ტ რის 
გო ნივ რუ ლი სა პა სუ ხო ქმე დე ბის ვა რი ან ტი,  
რომ ლის თ ვი საც უნ და მი ე მარ თა  იური დი უ ლი 
კონ სულ ტა ცი ის გავ ლამ დე. ბო ლო მო საზ რე ბა 
გვიჩ ვე ნებს, რომ კან დი დატს ეს მის პრობ-
ლე მის არ სი _ მო გე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ამ ჟა მინ დე ლი პრე მი რე ბის სქე მა. ამ გ ვა რად, 
ამ მოკ ლე პა სუხ მა და იმ სა ხუ რა პრო ფე სი ო-
ნა ლიზ მის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ორი ვე ხელ მი-
საწ ვ დო მი ქუ ლა. 

მე ო რე კან დი და ტის მი ერ მე-2 კითხ ვა ზე გა-
ცე მუ ლი პა სუ ხის სა ბო ლოო შე ფა სე ბაა 11/20.

სულ:

11/20
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ქულები შენიშვნები

1-ელი კითხვა  – 1-ელი კანდიდატის პასუხი                          

(ა)(i)
გ1. ჯგუფის სტრუქტურა

Banana    Grape (80%)
შეძენის თარიღი 1/01/X7, ანუ 6 თვის წინ

გ2. GRAPE-ის წმინდა აქტივები

წმინდა აქტივები @ შეძენა 
($მლნ)

@ სანგარიშგებო 
თარიღი ($მლნ)

სხვაობა 
($მლნ)

საკუთარი კაპიტალის 
აქციები

20 20 0

გაუნაწილებელი მოგება 42

საკუთარი კაპიტალის 
სხვა კომპონენტები

8

მიწის ნაკვეთის  
სამართლიანი 
ღირებულების ზრდა

5 5

სულ წმინდა აქტივები 75

0

1

 შენიშვნა 1

 შენიშვნა 2

გ3. გუდვილი

კომპენსაცია: გამოთვლა თანხა

კომპენსაცია აქციებით 10მლნ * 6.80 68

პირობითი კომპენსაცია 16m * 0.25 4

არამაკონტროლებელი წილის 
სამართლიანი ღირებულება 
შეძენისას

10m * 4.25 42.5

მინუს წმინდა აქტივები შეძენისას 75

გუდვილი 39.5

1  შენიშვნა 3

შე ძე ნი სას Grape-ის წმინ და აქ ტი ვე ბის გა ან გა რი შე ბი სას გათ ვა ლის - წი-
ნე ბუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო მი წის ნაკ ვე თის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის 
ზრდა, რად გან შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა უნ და 
გა და ფას დეს შე ძე ნის თა რი ღის თ ვის გან საზღ ვ რულ სა მარ თ ლი ან ღი რე-
ბუ ლე ბამ დე, რა თა წარ ვად გი ნოთ რე ლე ვან ტუ რი ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც 
ობი ექ ტუ რად ასა ხავს შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს ღი რე ბუ ლე ბას შე ძე ნი სას.

1  შენიშვნა 4

ასე ვე, მი წის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბის ზრდის არას წო რად ჩარ თ ვა 
გა მოთ ვ ლა ში იწ ვევს გუდ ვი ლის ღი რე ბუ ლე ბის გაზ რ დას ფი ნან სუ რი 
მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში.

შესაბამისი საბუღალტრო გატარება იქნება: 

    დებეტი გრძელვადიანი აქტივები            $5მლნ

       კრედიტი სხვა სრული შემოსავალი      $5მლნ

0  შენიშვნა 5

2018 წლის სექტემბერი, შეფასებული პასუხები
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პი რო ბი თი კომ პენ სა ცია მა ინც უნ და ჩა ირ თოს გუდ ვი ლის გა ან გა რი შე ბა-
ში, რად გან ის მთლი ა ნი კომ პენ სა ცი ის ნა წი ლი ა. თუმ ცა, ეს უნ და გამ რავ-
ლ დეს მი სი წარ მოქ მ ნის ალ ბა თო ბა ზე, რა თა მი ვი ღოთ / გა მო ვით ვა ლოთ 
მო სა ლოდ ნე ლი ღი რე ბუ ლე ბის ციფ რი.

1  შენიშვნა 6

არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლის გა მო სათ ვ ლე ლად  სა მარ თ ლი ა ნი ღი-
რე ბუ ლე ბის მე თო დის ნაც ვ ლად, პრო პორ ცი უ ლი მე თო დის გა მო ყე ნე ბა 
ამ ცი რებს გუდ ვი ლის ღი რე ბუ ლე ბას, რო გორც ზე მოთ ვნა ხეთ და პო ტენ-
ცი უ რად ზრდის ხელ საყ რე ლი შეს ყიდ ვის ალ ბა თო ბას.

ეს იმა საც ნიშ ნავს, რომ გუდ ვი ლის ნე ბის მი ე რი გა უ ფა სუ რე ბა მი ე კუთ ვ-
ნე ბა მხო ლოდ Banana-ს და არა არა მა კონ ტ რო ლე ბელ წილს.

1  შენიშვნა 7

ამრიგად, ამ შეცდომის გამოსასწორებლად, დირექტორს  დასჭირდება 
საბუღალტრო გატარება:

დებეტი       გუდვილი (39.5 - 12) = $27.5მლნ 

კრედიტი      არამაკონტროლებელი წილი  (42.5 - 14) = $28.5მლნ

დებეტი        საკუთარი კაპიტალის რეზერვები $1მლნ

0  შენიშვნა 8

სულ – ნაწილი ა(i):

5/8
 შენიშვნა 9

(ii)
წი ლობ რი ვი მე თო დით აღ რიცხ ვა გა მო ი ყე ნე ბა მე კავ ში რე სა წარ მოს   
აღ რიცხ ვი სას. მე კავ ში რე სა წარ მო ზე  მშო ბელ სა წარ მოს აქვს მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი გავ ლე ნა, მაგ რამ არა კონ ტ რო ლი. ეს  იმ  შემ თხ ვე ვა ში იგუ ლის-
ხ მე ბა, რო დე საც მე კავ ში რე სა წარ მოს (Strawberry) აქ ცი ე ბის 29%-50% 
ფლობს მშო ბე ლი სა წარ მო (Banana), თუ არ არ სე ბობს ამ სი ტუ ა ცის 
შე მამ სუ ბუ ქე ბე ლი სხვა ფაქ ტო რე ბი. ამ შემ თხ ვე ვა ში Banana-ს ეკუთ ვ ნის 
40%, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნა ზე მი ა ნიშ ნებს.

გარ და ამი სა, Banana-ს უფ ლე ბა აქვს, და ნიშ ნოს 5 დი რექ ტო რი დან 1, 
რაც ასე ვე მი უ თი თებს მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნა ზე.

2  შენიშვნა 10

სულ – ნაწილი ა(ii):

2/4
 შენიშვნა 11

(iii) 
თა ვი სი აქ ცი ე ბის გა ყიდ ვი სა და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნის და კარ გ ვის 
შემ დეგ მან ახ ლა Strawberry-ი უნ და აღ რიცხოს, რო გორც ფი ნან სუ-
რი აქ ტი ვი. ამ გ ვა რად, წი ლობ რი ვი მე თო დით აღ რიცხ ვა აღარ იქ ნე ბა 
გა მო ყე ნე ბუ ლი და ის უბ რა ლოდ აისა ხე ბა სხვა ფი ნან სურ აქ ტი ვებ ში, 
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბა ში გრძელ ვა დი ან აქ ტი ვებ ში.

0  შენიშვნა 12

$მლნ

შემოსულობა გაყიდვიდან 19

დარჩენილი წილის სამართლიანი ღირებულება 4.5

23.5

მინუს: წმინდა აქტივების სამართლიანი ღირებულება 
გაყიდვისას

50

გუდვილი გაყიდვისას

მინუს: არამაკონტროლებელი წილის სამართლიანი 
ღირებულება გაყიდვისას

1  შენიშვნა 13
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გუდვილი

$მლნ

გადახდილი კომპენსაციის სამართლიანი ღირებულება 18

არამაკონტროლებელი წილის სამართლიანი ღირებულება 
შეძენისას

მინუს    წმინდა აქტივები შეძენისას 41

გუდვილი

0  შენიშვნა 13

იმის გა მო, რომ მათ არ სურთ თა ვი ან თი დარ ჩე ნი ლი აქ ცი ე ბის შე ნარ ჩუ-
ნე ბა სა ვაჭ რო მიზ ნე ბის თ ვის, მათ შე უძ ლი ათ ინ ვეს ტი ცი ის კლა სი ფი ცი-
რე ბა, რო გორც სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით შე ფა სე ბუ ლი სხვა სრუ ლი 
შე მო სა ვალ ში ასახ ვით.

1  შენიშვნა 14

სულ – ნაწილი ა(iii):

2/4
(გ)
გა ყიდ ვას მა შინ აქვს ად გი ლი, რო ცა გამ ყიდ ვე ლი არ სე ბი თად კარ გავს  
ფი ნან სურ აქ ტივ თან და კავ ში რე ბულ უფ ლე ბებ სა და  ვალ დე ბუ ლე ბებს, 
ცვა ლე ბა დი შე მო სავ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბას, აქ ტი ვის რის კებს და ა.შ. 
მა შა სა და მე, მას ზე  გავ ლე ნას არ ახ დენს ინ ს ტ რუ მენ ტის ღი რე ბუ ლე ბის 
შემ დ გო მი ცვლი ლე ბე ბი.

1  შენიშვნა 15

გა ყიდ ვა მა შინ არის მო სა ლოდ ნე ლი, თუ გა რი გე ბის ფა სი დად გე ნი ლია 
სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით / სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით. ამ შემ თხ ვე ვა ში, 
ობ ლი გა ცი ე ბი მე სა მე მხა რე ზე $2,5 მლნ-ად  გა ი ყი და, ანუ მის სა მარ თ-
ლი ან ღი რე ბუ ლე ბა ზე ნაკ ლებ ფა სად.

1  შენიშვნა 16

Banana  აუნაზღა უ რებს მე სა მე მხა რეს ობ ლი გა ცი ე ბის ნე ბის მი ე რი გა უ-
ფა სუ რე ბის თ ვის, ხო ლო მე სა მე მხა რე ვალ დე ბუ ლი ა, Banana-ს და უბ რუ-
ნოს  კუ პო ნის პრო ცენ ტი. ამ გ ვა რად,  Banana ინარ ჩუ ნებს სა კუთ რე ბის 
რის კებ სა და სარ გე ბელს.

1  შენიშვნა 17

ამგვარად, ოპერაცია უნდა აისახოს, როგორც სესხი და არა როგორც 
გაყიდვა. ამიტომ Banana-მ არ უნდა შეწყვიტოს აქტივის აღიარება. 1  შენიშვნა 18

თარიღი დაწყება 
($მლნ)

პროცენტი 
(7%)

გადახდილი 
ფულადი სახრები 

(5%*10მლნ)

დასრულება

($მლნ)

30.6.x7 10.5 0.735 -0.5 10.735

30.6.x8 10.735 0.751 -0.5 10.99

0  შენიშვნა 15

სულ – ნაწილი (გ):

4/7
 

სულ:
13/30
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ქულები შენიშვნები

1-ელი კითხვა – მეორე კანდიდატის პასუხი                          

(ა)
(i)  გუდვილის გამოთვლა

           80% 
     B        G

გადაცემული კომპენსაცია            აქციები = 10 x 1 x 6.8 = 68

                                            ფულადი სახსრები = 16 x 25% = 4

არამაკონტროლებელი წილი 4.75 x 20 = 85 x 0.2 = 17

იდენტიფიცირებადი წმინდა აქტივების სამართლიანი 
ღირებულება

(75)

სააქციო კაპიტალი 20

გაუნაწილებალი მოგება 40

საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები 8

სამართლიანი  ღირებულების კორექტირება - მიწა 5

გუდვილი 14 3  შენიშვნა 1

გა და ცე მუ ლი კომ პენ სა ცია მო ი ცავს ფუ ლად სახ ს რებს და აქ ცი ებ ზე და-
ფუძ ნე ბულ გა დახ დას. რაც შე ე ხე ბა აქ ცი ებ ზე და ფუძ ნე ბულ გა დახ დას, 
ის გა მო ით ვ ლე ბა აქ ცი ის ფა სის გამ რავ ლე ბით აქ ცი ე ბის რა ო დე ნო ბა ზე.

0  შენიშვნა 2

არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლი  გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს. არა-
მა კონ  ტ რო ლე ბე ლი წი ლი უდ რის აქ ცი ის ფა სის ნამ რავლს აქ ცი ე ბის 
რა ო დე ნო ბა ზე, არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლის 20%-ის პრო პორ ცი ით: 
4.25 x 20 x 20% = 17.

0  შენიშვნა 3

გარ და ამი სა, ფუ ლა დი კომ პენ სა ცია 18 მლნ არ უნ და იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი 
მი სი თა რი ღის  „2019 წლის 1 იან ვა რი“ გა მო. გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იყოს 
შე ძე ნის თა რი ღის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლი დღე ვან დე ლი ღი რე ბუ ლე ბა,  
16 მლნ. კომ პენ სა ცი ის ეს ნა წი ლი დის კონ ტის პო ზი ცია გა ეხ ს ნე ბა შემ დ-
გომ ში 20X9 წელს და აღი არ დე ბა მო გე ბა ში ან ზა რალ ში. ეს გავ ლე ნას 
არ ახ დენს გუდ ვი ლის გა ან გა რი შე ბა ზე.

2  შენიშვნა 4

სულ – ნაწილი ა(i):

5/8
 შენიშვნა 5

(ii)
გა ყიდ ვის თა რი ღის თ ვის  Strawberry-ში ფლო ბი ლი ინ ვეს ტი ცი ის სა ბა-
ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა უნ და მო ი ცავ დეს აქ ცი ე ბის შეს ყიდ ვის ღი რე ბუ-
ლე ბას და შე ძე ნის შემ დ გომ რე ზერ ვებს, რო მე ლიც ეკუთ ვ ნის Banana-ს:

შეძენის ფასი                                            $18 მლნ

(+) შეძენის შემდგომი რეზერვები $2.4მ მლნ 

                    $80 მლნ – $44 მლნ) x 40%     _______

საბალანსო ღირებულება               $20.4 მლნ

1  შენიშვნა 6

სულ – ნაწილი ა(ii):

1/4
 შენიშვნა 7
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(iii)

ვი ნა ი დან Banana-ს აღარ ეკუთ ვ ნის Strawberry-ის 40%, მან ეს უნ და 
ასა ხოს თა ვის კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში. ამ გ ვა რად, 
აქ ცი ე ბის 30% წი ლის გა ყიდ ვა უნ და აისა ხოს, რო გორც:

შემოსულობა                                                                                   $19  მლნ

დარჩენილი ინვესტიციის სამართლიანი ღირებულება             $4.5 მლნ

(–) ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება      ($20.4 მლნ) (ii)-ის მიხედვით 

შემოსულობა გაყიდვიდან       $3.1 მლნ

0

2

 შენიშვნა 8

 შენიშვნა 9

შე მო სუ ლო ბა გა ყიდ ვი დან $3.1 უნ და გა მო ვით ვა ლოთ აქ ცი ე ბის  40% -ის 
შე და რე ბით, რო მე ლიც ნაჩ ვე ნე ბია Banana-ს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში 
გა ყიდ ვის თა რი ღის თ ვის და 30% წი ლის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი შე მო-
სუ ლო ბა დარ ჩე ნი ლი წი ლის 10%-ის  ფი ნან სუ რი და ნა ხარ ჯი.

0  შენიშვნა 10

10% დარ ჩე ნი ლი წი ლი ახ ლა კლა სი ფი ცირ დე ბა, რო გორც ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვი. ის უნ და შე ფას დეს აღი ა რე ბის თა რი ღის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლი 
სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით და ვი ნა ი დან Banana-მ გა მო ი ყე ნა შე უქ-
ცე ვა დი არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბა, ეს შე ე ფა სე ბი ნა „სხვა სრულ შე მო სა ვალ ში 
ასახ ვით“, ეს თან ხა უნ და შე ფას დეს ყო ვე ლი წლის ბო ლოს, ნე ბის მი ე რი 
გან ს ხ ვა ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მე ლიც ასა ხუ ლია სხვა სრულ შე-
მო სა ვალ ში..

1  შენიშვნა 11

სულ – ნაწილი ა(iii):

3/4
 შენიშვნა 12

(გ)

ფასს 9-ის _  „ფინანსური ინსტრუმენტების“ მიხედვით:
_  თუ ვალი  მხოლოდ შესანარჩუნებლად არის გამიზნული, იგი 

შეფასდება ამორტიზებული ღირებულების მოდელით. საწყისი 
შეფასება არის სამართლიან ღირებულებას პლუს გარიგების 
დანახარჯი და შემდგომი შეფასებისთვის გამოიყენება ამორტიზებული 
ღირებულების მოდელი.

–   თუ ვალის გაყიდვა შესაძლებელია, იგი უნდა შეფასდეს სამართლიანი 
ღირებულებით,  სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით. ვალის 
სამართლიანი ღირებულების ცვლილება აღიარდება სხვა სრულ 
შემოსავალში და  როდესაც გასხვისდება, ხელახლა შეფასდება 
მოგებაში ან ზარალში ასახვისთვის.

7.20X5 10მლნ საპროცენტო განაკვეთი  5% 

                            ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი = 7%

0  შენიშვნა 13

საწყისი შეფასება: no transaction price and therefore:

1.7.20X5                                                                                  10

+ ეფექტური საპროცენტო შემოსავალი (10 x 7%)           0.7

– მიღებული კუპონი                                                   (0.5)

1.7.20X6                                                                               10.2

1  შენიშვნა 14

1.7.20X7 წელს  Banana-მ ობ ლი გა ცია მე სა მე მხა რეს $8 მლნ-ად მიჰ ყი და, 
მაგ რამ ობ ლი გა ცი ის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენს $10.2 მლნ-ს, 
ხო ლო სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა _ $10.5 მლნ-ს. ამის შემ დეგ Banana-ს 
უფ ლე ბა აქვს ობ ლი გა ცია $8,8 მლნ-ად გა მო ის ყი დოს. ამი ტომ, ეს სა ფი-
ნან სო საქ მი ა ნო ბას ჰგავს და სეს ხი უნ და აღი არ დეს.

1  შენიშვნა 15
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1.7.20X6 10.2
+ ეფექტური საპროცენტო შემოსავალი (10.2 x 7%) 0.714
– მიღებული კუპონი (0.5)
1.7.20X7 10.414

1  შენიშვნა 16

ამგვარად: 1.7.20X6

დებეტი    კრედიტი

სასესხო ვალდებულება 10.2

ფულადი სახსრები 8

გაუნაწილებელი მოგება 2.2

0  შენიშვნა 17

სესხი წარმოიქმნება დაფინანსებიდან – ობლიგაციის ზრდა 10.2 

ფულადი სახსრები მოკლევადიანი აქტივი: 8 (ზრდა)
0  შენიშვნა 18

სულ – ნაწილი (გ):

3/7

სულ:
12/30

2018 წლის სექტემბრის გამოცდა,  
გამომცდელის მიერ შეფასებული პასუხები

ქულები შენიშვნები

მე-2 კითხვა – 1-ელი კანდიდატის პასუხი   

(ა)

ზო გა დი ინ ფორ მა ცია

Farham-მა თა ვის თა ნამ შ რომ ლებს შეს თა ვა ზა კომ პა ნი ის შე დე გებ ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი გა დახ და, რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ მან  თა ნამ შ რომ ლებს 
შეს თა ვა ზა აქ ცი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გა დახ და.

მაგ რამ კომ პა ნი ის შე დე გე ბი იმ დე ნად არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი იყო, 
რომ Farham-მა გა დაწყ ვი ტა თა ვი სი შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს გა ყიდ ვა მი სი 
ძა ლი ან დი დი ზა რა ლის გა მო.

0  შენიშვნა 1

(1) ქარხნის შენობის „დაჯდომა“

Farhamს აქვს ქარხანა, რომლის შენობამაც 20X8 წლის იანვრიდან  
„დაჯდომა“ დაიწყო. 

ეს არის პირობითი ვალდებულება:

(i) იმიტომ, რომ ეს არის წარსული მოვლენა

(ii) მისი მოხდენა მოსალოდნელია

(iii) გაურკვეველია, როდის აღმოიფხვრება პრობლემა.

0  შენიშვნა 2
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თუმ ცა, ეს არ აკ მა ყო ფი ლებს ბასს 37-ში მო ცე მულ ანა რიცხის გან მარ ტე-
ბას, ვი ნა ი დან ძნე ლია მი სი სა ი მე დოდ შე ფა სე ბა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 
ის არ უნ და აისა ხოს, რო გორც ანა რიცხი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის 
ან გა რიშ გე ბა ში.

აშ კა რა ა, რომ ეს არის პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბა და უნ და გამ ჟ ღავ ნ დეს 
ბასს 37-ის შე სა ბა მი სად ან გა რიშ გე ბის შე ნიშ ვ ნა ში, სა დაც ახ ს ნი ლი იქ-
ნე ბა მი სი არ სი.

0  შენიშვნა 3

(2) გაუფასურების ზარალი

დირექტორი არ ფიქრობს, რომ შენობის „დაჯდომა“ არის გაუფასურების 
ინდიკატორი, ვინაიდან არ არსებობს იურიდიული ან კონსტრუქციული 
ვალდებულება, რაც არ არის სწორი. თუმცა, სარემონტო სამუშაოების 
დანახარჯები უნდა შემოწმდეს გაუფასურებაზე, ვინაიდან ძირითადი 
საშუალების დაზიანება არის გაუფასურების ინდიკატორი ბასს 36-ის 
შესაბამისად. 

1  შენიშვნა 4

გაუფასურების ტესტები უნდა ტარდებოდეს ყოველი საანგარიშგებო 
პერიოდის ბოლოს. ამ ტესტის დროს ერთმანეთს უნდა შეუდაროთ 
საბალანსო ღირებულება და ანაზღაურებადი ღირებულება.

0  შენიშვნა 5

Farham-მა რეგულარულად უნდა ჩაატაროს გაუფასურების შემოწმება, 
კერძოდ, მაშინ როდესაც ინდიკატორები წარმოიქმნება. Farham-მა 
ტესტი უნდა ჩაატაროს თანამიმდევრულად და ყოველი საანგარიშგებო 
პერიოდის ბოლოს.

0  შენიშვნა 6

(3) გა და ფა სე ბის ნა მე ტი

გა და ფა სე ბის ნა მე ტი უნ და აისა ხოს სხვა სრუ ლი შე მო სავ ლის მეშ ვე ო ბით. 

მი ზან შე წო ნი ლი არ არის მი სი გა მო ყე ნე ბა ქარ ხ ნის შე ნო ბის დაჯ დო მით 
გა მოწ ვე უ ლი სა მო მავ ლო ზა რა ლის თ ვის, რად გან ძი რი თა დი სა შუ ა ლე-
ბე ბის გა და ფა სე ბას არ შე ე სა ბა მე ბა შე ნო ბის დაჯ დო მა და არ შე ეს ბა მე ბა 
კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვ ლებს.

1  შენიშვნა 7

Newal-ის გაყიდვა

(i) რესტრუქტურიზაცია

20X8 წლის 30 ივნისს Farham-ს ჰქონდა გაეყიდა შვილობილ საწარმო 
Newall-ში კუთვნილი 80% წილი.

0  შენიშვნა 2

რესტრუქტურიზაციის გეგმა უნდა აღიარდეს, რადგან:

(i)   გეგმა დაამტკიცა დირექტორთა საბჭომ

(ii)  Oldcastle იქნება სავარაუდო მყიდველი

(iii)  მოსალოდნელია, რომ გაყიდვა დასრულდება 20X8 წლის დეკემბერში, 
ე.ი. ერთი წლის განმავლობაში.

2  შენიშვნა 8

ამგვარად, შვილობილი საწარმო უნდა აღიარდეს, როგორც გასაყიდად 
გამიზნული და რესტრუქტურიზაციის ანარიცხი, როგორც  

$29 მლნ (30 ‒ 6 + 5).

0  შენიშვნა 8

ჯარიმის წინასწარ გადახდა არ უნდა აღიარდეს სამომავლო სავაჭრო  
ზარალში, ვინაიდან აქტივზე მისაკუთვნებელი ვალდებულება გადაეცემა 
Oldcastle-ს.

0  შენიშვნა 9

სულ – ნაწილი (ა):

4/11
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(ბ)

(i) დირექტორი უარს ამბობს, რომ გაამჟღავნოს ქარხნის შენობის 
დაჯდომასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, თუმცა მან იცის რომ ეს 
არ შეესაბამება ბასს-ს.

0  შენიშვნა 2

ეს არის პატიოსნების ეთიკური პრინციპის დარღვევა. 1  შენიშვნა 10

დირექტორებს ევალებათ ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფასს-ის 
შესაბამისად.

1  შენიშვნა 10

ბუ ღალ ტერ მა უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი და გა ნი ხი ლოს 
სა კითხი კომ პა ნი ა ში სხვებ თან ერ თად,  ვის ზე დაც ამ ინ ფორ მა ცი ის 
არ გამ ჟ ღავ ნე ბა გავ ლე ნას იქო ნი ებს, იგუ ლის ხ მე ბა სხვა დი რექ ტო რე ბი.

1  შენიშვნა 10

(ii) გადაფასება

ბუღალტერმა უნდა აუხსნას დირექტორს, რატომ არ შეიძლება 
გადაფასების ნამეტის გამოყენება სამომავლო ზარალისთვის. თუ 
ბუღალტერს ეჭვი ეპარება ამ საკითხში, მას კონსულტაციისთვის შეუძლია 
მიმართოს  პროფესიონალს,  როგორიცაა ACCA.

1  შენიშვნა 11

(iii) დი რექ ტორს არ სურს, რომ Newall-ი აისა ხოს, რო გორც გა სა ყი დად 
გა მიზ ნუ ლი და არც ანა რიცხის შექ მ ნა სურს მო სა ლოდ ნე ლი ზა რა-
ლის თ ვის. დი რექ ტორს აწუ ხებს ის ფაქ ტი, რომ ეს გავ ლე ნას იქო ნი ებს 
შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს გა სა ყიდ ფას ზე და შე დე გად თით ქ მის უდა ვო ა, 
რომ ვერ შეს რულ დე ბა პრე მი ის თ ვის დად გე ნი ლი სა მიზ ნე მაჩ ვე ნე ბე ლი. 
დი რექ ტო რი  ბუ ღალ ტერს ემუქ რე ბა,  რომ მან შე იძ ლე ბა  სა მუ შაო და-
კარ გოს, თუ ის ამ ანა რიცხს ასა ხავს ან გა რიშ გე ბა ში.

0  შენიშვნა 12

ბუ ღალ ტერ მა უნ და იმოქ მე დოს პრო ფე სი ო ნა ლუ რად და არ უნ და მო ექ-
ცეს სხვი სი არა სა თა ნა დო ზე წო ლის ქვეშ. უნ და გა ი ა როს პრო ფე სი უ ლი 
და იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ა, თუ ეს აუცი ლე ბე ლი ა. ასე ვე შე იძ ლე ბა 
მი სი გა და ყე ნე ბის სა კითხის გან ხილ ვაც აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში.

1  შენიშვნა 13

(iv) დირექტორს მიაჩნია, რომ მათ აქვთ მაღალი გასაყიდი ფასის 
დაწესების მოვალეობა, რათა აქციონერებს მაქსიმალური უკუგება 
მისცენ.

0  შენიშვნა 14

დირექტორები პასუხს უნდა აგებდნენ აქციონერების წინაშე იმით, რომ 
წარადგინონ უტყუარი და სამართლიანი ინფორმაცია და არა იმით რომ 
ფინანსური ანგარიშგებით იმანიპულირონ.

0  შენიშვნა 15

Farham-ის დირექტორებმა უნდა აცნობონ ამ დირექტორის საქციელის 
შესახებ, ვინაიდან ეს მიუღებელია.

0  შენიშვნა 16

სულ – ნაწილი (ბ):

5/7

პროფესიონალური ქულები 0  შენიშვნა 17

 

სულ:
9/20
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ქულები შენიშვნები

მე-2 კითხვა – მე-2 კანდიდატის პასუხი

(ა) 

ქარხნის შენობის „დაჯდომა“

ბასს 37-ის თანახმად ანარიცხი განმარტებულია, როგორც მომავალი 
ვალდებულება/დანახარჯი, რომელიც მომავალში გაიწევა. ანარიცხი 
უნდა შეიქმნას საუკეთესო შეფასების მიხედვით და სამართლიანი 
ღირებულებით შეფასდეს. ანარიცხი მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
იქმნება, როდესაც შემდეგი კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია: 
თუ ეს მოსალოდნელია, თუ მისი გაზომვა შესაძლებელია საიმედოდ 
და არსებობს მიმდინარე ვალდებულება. მიმდინარე ვალდებულება 
შესაძლოა იყოს იურიდიული ან კონსტრუქციული. 

0  შენიშვნა 1

ანა რიცხი, რო მე ლიც Farham-ს აქვს, არის კა პი ტა ლუ რი რე მონ ტის თ ვის, 
რო მე ლიც ჩა ტარ დე ბა 20X9 წელს პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად. ვალ-
დე ბუ ლე ბა არ სე ბობს და კლა სი ფი ცირ დე ბა რო გორც კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი. 
რო გორც Farham-მა გა ნაცხა და, რე მონ ტის ჩა ტა რე ბა მო სა ლოდ ნე ლი ა, 
ვი ნა ი დან შე ნო ბის და წე ვა გაგ რ ძელ დე ბა. ამ შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია 
მი სი შე ფა სე ბა სა ი მე დოდ.

0  შენიშვნა 2

Farham-მა უნ და აღი ა როს ანა რიცხი ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში, რა თა 
იგი შე ე სა ბა მე ბო დეს ბასს 37-ს. ანა რიცხი, რო მელ საც Farham-ი აღი ა-
რებს, შე ფა სე ბუ ლი იქ ნე ბა სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით და სა უ კე თე სო 
შე ფა სე ბით.

0  შენიშვნა 3

ბასს 36-ში _ აქ ტი ვე ბის გა უ ფა სუ რე ბა _ აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ გა უ ფა სუ რე ბის 
შე მოწ მე ბა უნ და ტარ დე ბო დეს მა შინ, რო დე საც არ სე ბობს რა ი მე ინ დი კა-
ტო რი, რო გორც გა რე, ისე ში და. შე ნო ბის დაჯ დო მა ში და ინ დი კა ტო რია 
იმი სა, რომ სა წარ მოო მოწყო ბი ლო ბე ბი მოძ ველ და  ან ნა წი ლობ რივ 
და ზი ა ნე ბუ ლი ა. კომ პა ნი ას მო ეთხო ვე ბა გა უ ფა სუ რე ბის ტეს ტის ჩა ტა რე ბა, 
რა თა გან საზღ ვ როს, სად არის მოწყო ბი ლო ბა გა უ ფა სუ რე ბუ ლი.

1  შენიშვნა 4

ბასს 16 _ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი _  კომ პა ნი ას  აქ ტი ვე ბის გა და ფა სე ბის 
მო დე ლის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას აძ ლევს. აქ ტივს, რო მე ლიც გა და-
ფა სე ბუ ლი ა, შე უძ ლია მი სი ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა ნა მე ტი თან ხის 
ოდე ნო ბით. თუმ ცა, გა და ფა სე ბის არ ცერ თი ნაშ თი არ გა ნე კუთ ვ ნე ბა 
სა წარ მოო მოწყო ბი ლო ბებს. ამი ტომ გა და ფა სე ბის ნა მე ტი არ უნ და იყოს 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ქარ ხ ნის ზა რა ლის თ ვის.

1  შენიშვნა 5
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Newall-ის გა ყიდ ვა

ფას ს -ე ბის შე სა ბა მი სად, კლა სი ფი ცი რე ბა გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლად შე-
საძ ლე ბე ლია იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა წარ მოს სურს ამ აქ ტი ვის გა ყიდ ვა, 
ნაც ვ ლად იმი სა, რომ ბიზ ნეს ში გა მო ი ყე ნოს, იგი აკ მა ყო ფი ლებს გარ კ-
ვე ულ კრი ტე რი უ მებს, რა თა შე საძ ლე ბე ლი იყოს მი სი კლა სი ფი ცი რე ბა 
რო გორც გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლის. დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი უნ და იყოს შემ-
დე გი კრი ტე რი უ მე ბი:
_  უნ და მო ი ძებ ნოს მყიდ ვე ლი
_ აქ ტი ვი გა სა ყი დად ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და იყოს და უ ყოვ ნებ ლივ
_  მო სა ლოდ ნე ლი უნ და იყოს ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი
_  მი სი გა ყიდ ვა მო სა ლოდ ნე ლი უნ და იყოს ერ თი წლის (1 წე ლი) გან-
მავ ლო ბა ში. 

0  შენიშვნა 6

Farham გეგ მავს შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს Newall-ის 80% წი ლის გა ყიდ ვას. 
ეს წი ნა და დე ბა და ამ ტ კი ცა საბ ჭომ და გა მო აქ ვეყ ნა მა სობ რივ სა ინ ფორ მა-
ციო სა შუ ა ლე ბებ ში. ბუ ღალ ტერს სურს, Newall-ი  ან გა რიშ გე ბა ში ასა ხოს, 
რო გორც გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი.

0  შენიშვნა 7

Farham ეძებს Newall-ის მყიდ ველს, ვი ნა ი დან მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 
Oldcastle შე ი ძენს და მა ტე ბით 80% წილს, რად გან მათ უკ ვე ეკუთ ვ ნით 20% 
წი ლი. Farham აცხა დებს, რომ გა ყიდ ვა ხელ მი საწ ვ დო მია და უ ყოვ ნებ ლივ, 
ვი ნა ი დან გეგ მა დამ ტ კი ცე ბუ ლია საბ ჭოს მი ერ. Farham-ის გა ყიდ ვა მო სა-
ლოდ ნე ლი ა, ვი ნა ი დან მა ღა ლია ამის მოხ დე ნის ალ ბა თო ბა. Farham-ის 
გა ყიდ ვა მო სა ლოდ ნე ლია ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, ვი ნა ი დან, რო გორც 
ვა რა უ დო ბენ, გა ყიდ ვა დას რულ დე ბა 20X8 წლის დე კემ ბ რის თ ვის, ხო ლო 
გეგ მა წარ მო იშ ვა 20X8 წლის 30 ივ ნისს. ამ გ ვა რად, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 
გა ყიდ ვა მო სა ლოდ ნე ლია 1 წლის გან მავ ლო ბა ში. Farham-მა Newall  უნ და 
აღი ა როს, რო გორც გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი აქ ტი ვი, ვი ნა-
ი დან ყვე ლა კრი ტე რი უ მი დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია ფასს 5-ის შე სა ბა მი სად.

2  შენიშვნა 8

უნდა შეიქმნას ანარიცხი სავაჭრო ზარალისთვის, რადგან ვალდებულება 
არსებობს და ბასს 37-ის შესაბამისად. 

0  შენიშვნა 9

Farham-მა ანა რიცხი უნ და შექ მ ნას გა ყიდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი იური-
დი უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის თ ვის. ამი ტომ ამ ოპე რა ცი ის სწო რი აღ რიცხ ვა 
იქ ნე ბა:

დებეტი    ანარიცხი    $2მლნ

კრედიტი    ძირითადი საშუალებები   $2მლნ

1  შენიშვნა 10

Newall-ის თა ნამ შ რომ ლე ბის შემ ცი რე ბის და ნა ხარ ჯე ბის თ ვის არ უნ და 
შე იქ მ ნას ანა რიცხი, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, 
რომ თა ნამ შ რომ ლე ბი და კარ გა ვენ ან შე ი ნარ ჩუ ნე ბენ თა ვი ანთ სა მუ შა ოს. 
ამ გ ვა რად, არ უნ და შე იქ მ ნას ანა რიცხი, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს სა ი მე დო 
ვალ დე ბუ ლე ბა.

0  შენიშვნა 11

სულ – ნაწილი (ა):

5/11
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(ბ)

Newall-ის გა ყიდ ვის შემ თხ ვე ვა ში, მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-
ტო რი შეშ ფო თე ბუ ლია იმით, რომ არ იცის, რა გავ ლე ნას იქო ნი ებს ეს 
გა სა ყიდ ფას ზე და თით ქ მის უდა ვოდ ეს იმას ნიშ ნავს, რომ პრე მი ე ბის 
სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბი ვერ მი იღ წე ვა. აქ არ სე ბობს ან გა რე ბის საფ რ თხე 
_ ვი ნა ი დან მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი პი რი პრე მი ის გა მო არ შექ მ ნის 
ანა რიცხს მო სა ლოდ ნე ლი ზა რა ლის თ ვის. თუმ ცა, უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
დი რექ ტორ თა საბ ჭოს ვალ დე ბუ ლე ბა, წა რად გი ნოს უტყუ ა რი და სა მარ თ-
ლი ა ნი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ  გე ბა, რო მე ლიც მომ ხ მა რებ ლებს და ეხ მა რე ბა 
ეკო ნო მი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში.

2  შენიშვნა 12

გარ და ამი სა, ბუ ღალ ტერ მა ასე ვე იგუ ლის ხ მა, რომ შე იძ ლე ბა  სა მუ შაო 
და კარ გოს, თუ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ასეთ ანა რიცხს შე ი ტანს. ბუ-
ღალ ტერ მა უნ და აუხ ს ნას მთა ვარ აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს, რო გორ 
აკ მა ყო ფი ლებს ანა რიცხი კრი ტე რი უ მებ სა და ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბის 
მოთხოვ ნებს. თუ ის მა ინც უარს იტყ ვის, რომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა 
მო ამ ზა დოს ფას ს -ე ბის შე სა ბა მი სად, ბუ ღალ ტერ მა ამის შე სა ხებ უნ და 
გა ე სა უბ როს კი დევ ვინ მე სხვას, მა გა ლი თად რო მე ლი მე დი რექ ტორს ან 
მთა ვარ ხელ მ ძღ ვა ნელ პირს.

2  შენიშვნა 13

შესაძ ლო ა, რომ ბუ ღალ ტერ მა, რო მე ლიც მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი 
დი რექ  ტო რის ზე წო ლას გა ნიც დის, არა ე თი კუ რად იმოქ მე დოს. ამ გ ვა რად, 
ბუ ღალ ტერს უფ ლე ბა აქვს, გა მო ი ყე ნოს ACCA-ის ეთი კის კო დექ სი და 
გა ი ა როს იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ა.

1  შენიშვნა 14

Farham-მა უნ და გა და ხე დოს პრე მი რე ბის სქე მას და შეც ვა ლოს, შე და რე-
ბით უფ რო ხან გ რ ძ ლივ შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით.

1  შენიშვნა 15

სულ – ნაწილი (ბ):

6/7

პროფესიონალური ქულები
2  შენიშვნა 16

 

სულ:
14/20
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1ელი კითხ ვა (2018 წლის სექ ტემ ბ რის გა მოც და)

ზო გა დი ინ ფორ მა ცია   
Banana არის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე კო ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის ჯგუ ფის მშო ბე ლი კომ პა ნი ა, რომ ლის 
სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღია 20X7 წლის 30 ივ ნი სი. მიმ დი ნა რე ფი ნან სუ რი წლის გან მავ ლო ბა ში 
Banana-მ გა ნა ხორ ცი ე ლა ინ ვეს ტი ცი ე ბის შეს ყიდ ვი სა და გას ხ ვი სე ბის რამ დე ნი მე ოპე რა ცია და 
დი რექ ტო რებს ესა ჭი რო ე ბათ რჩე ვა ამ შეს ყიდ ვე ბი სა და გას ხ ვი სე ბის ოპე რა ცი ე ბის სწო რი სა-
აღ რიცხ ვო მიდ გო მის შე სა ხებ.

Grapeის შე ძე ნა
20X7 წლის 1 იან ვარს Banana-მ შე ი ძი ნა Grape-ი კა პი ტა ლის 80% წი ლი. შემ დეგ ცხრილ ში 
მო ცე მუ ლია მო ნა ცე მე ბი Grape-ის სა კუ თა რი კა პი ტა ლის შე სა ხებ შე ძე ნის თა რი ღის თ ვის.

       $მლნ
სა კუ თა რი კა პი ტა ლის აქ ცი ე ბი (თითო $1-იანი)   20
გა უ ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბა      42
სა კუ თა რი კა პი ტა ლის სხვა კომ პო ნენ ტე ბი    8
სულ        70

შეს ყიდ ვის კომ პენ სა ცია მო ი ცავ და Banana-ს 10 მლნ აქ ცი ას. თი თო აქ ცი ის ნო მი ნა ლუ რი ღი-
რე ბუ ლე ბა იყო $1, ხო ლო სა ბაზ რო ფა სი _ $6.80. გარ და ამი სა, 20X9 წლის 1 იან ვარს  უნ და 
გა და ე ხა დათ $18 მლნ ფუ ლა დი სახ ს რე ბი, თუ Grape-ის და ბეგ ვ რის შემ დ გო მი წმინ და მო გე ბა 
5%-ით გა იზ რ დე ბო და თი თო ე ულ წელს შე ძე ნის შემ დ გო მი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში. 20X7 
წლის 1 იან ვ რის თ ვის მთლი ა ნი პი რო ბი თი კომ პენ სა ცი ის დღე ვან დე ლი ღი რე ბუ ლე ბა  შე ად-
გენ და $16 მლნ-ს. ვა რა უ დობ დ ნენ, რომ მო გე ბის სა კონ ტ რო ლო მიზ ნის მიღ წე ვის ალ ბა თო ბა 
25% იყო. შე ძე ნის თა რი ღის თ ვის, Grape-ის იდენ ტი ფი ცი რე ბა დი წმინ და აქ ტი ვე ბის თ ვის სა ჭი რო 
ერ თა დერ თი კო რექ ტი რე ბა ეხე ბო და მი წის ნაკ ვეთს, რომ ლის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა $5 
მლნ-ით აღე მა ტე ბო და მის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბას. ეს არ იყო გათ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლი Grape-
ის $70 მლნ-ის სა კუ თარ კა პი ტალ ში 20X7 წლის 1 იან ვარს. კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის თ ვის გუდ ვი ლი არას წო რად იყო გა მოთ ვ ლი ლი, შემ დეგ ნა ი რად:

          $მლნ
კომ პენ სა ცია აქ ცი ე ბით         68
პლუს  არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლი შე ძე ნი სას (20% x $70 მლნ)   14
მი ნუს  წმინ და აქ ტი ვე ბი შე ძე ნი სას      (70)
გუდ ვი ლი შე ძე ნი სას         12

ფი ნან სურ მა დი რექ ტორ მა არ გა ით ვა ლის წი ნა ფუ ლა დი სახ ს რე ბით გა და სახ დე ლი პი რო ბი თი 
კომ პენ სა ცი ა, რად გან მო სა ლოდ ნე ლი არ იყო მი სი გა დახ და. გარ და ამი სა, მან არა მა კონ ტ რო-
ლე ბე ლი წი ლი შე ა ფა სა წმინ და აქ ტი ვე ბის პრო პორ ცი უ ლი მე თო დის გა მო ყე ნე ბით, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ჯგუ ფის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კა არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლის შე ფა სე ბას ით-
ვა ლის წი ნებს სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით. Grape-ის აქ ცი ის ფა სი შე ძე ნი სას იყო $4.25 და ეს 
უნ და გა მო ი ყე ნონ არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლის შე სა ფა სებ ლად.

Strawberryის შე ძე ნა და შემ დ გომ ში გას ხ ვი სე ბა 
რამ დე ნი მე წლის წინ Banana-მ $18 მლნ-ად შე ი ძი ნა Strawberry-ის კა პი ტა ლის 40% წი ლი, 
რო დე საც მი სი იდენ - ტი ფი ცი რე ბა დი წმინ და აქ ტი ვე ბის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა იყო $44 მლნ. 
შე ძე ნის შემ დეგ Banana-ს უფ ლე ბა ჰქონ და, და ე ნიშ ნა Strawberry-ის საბ ჭო ში ხუ თი დი რექ ტო რი-
დან ერ თ -ერ თი. Banana-ს კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ინ ვეს ტი ცია ყო ველ თ ვის 
აისა ხე ბო და წი ლობ რი ვი მე თო დით. 20X6 წლის 1 ოქ ტომ ბერს Banana-მ  $19 მლნ-ად გა ყი და 
თა ვი სი 40%-იანი წი ლის 75%, რო დე საც Strawberry-ის იდენ ტი ფი ცი რე ბა დი წმინ და აქ ტი ვე ბის 
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სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა შე ად გენ და $50 მლნ-ს. იმ თა რი ღის თ ვის Banana-მ და კარ გა საბ ჭო ში 
ერ თი დი რექ ტო რის და ნიშ ვ ნის უფ ლე ბა. დარ ჩე ნი ლი 10% წი ლის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა 
წი ლის გა ყიდ ვის თა რი ღის თ ვის იყო $4.5 მლნ, მაგ რამ 20X7 წლის 30 ივ ნი სის თ ვის მხო ლოდ 
$4 მლნ-ს შე ად გენ და. Banana-მ  რე ზერ ვებ ში ასა ხა $14 მლნ-ის ოდე ნო ბის ზა რა ლი, რო მე ლიც 
გა მო ით ვა ლეს, რო გორც სხვა ო ბა $18 მლნ გა დახ დილ ფას სა და სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის თ ვის 
გა მოთ ვ ლილ $4 მლნ სა მარ თ ლი ან ღი რე ბუ ლე ბას შო რის. Banana-მ გა ნაცხა და, რომ ისი ნი 
არ აპი რე ბენ Strawberry-ის დარ ჩე ნი ლი  აქ ცი ე ბის გა ყიდ ვას და სურთ დარ ჩე ნი ლი 10% -იანი 
წი ლის კლა სი ფი ცი რე ბა ფასს 9-ის _ „ფინანსური ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის“ შე სა ბა მი სად, რო გორც სა-
მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბით შე ფა სე ბუ ლი, სხვა სრულ შე მო სა ვალ ში ასახ ვით.

Melonის შე ძე ნა
20X7 წლის 30 ივ ნისს Banana-მ შე ი ძი ნა Melon-ის ყვე ლა აქ ცი ა, კომ პა ნი ის, რო მე ლიც საქ-
მი ა ნობს ბი ო ტექ ნო ლო გი ე ბის სექ ტორ ში. Melon-ი სულ ახ ლა ხანს ჩა მო ყა ლიბ და და მი სი ერ თა-
დერ თი აქ ტი ვი კვლე ვი თი საქ მი ა ნო ბის ლი ცენ ზია იყო. 

Melon-ს არ ჰყავს თა ნამ შ რომ ლე ბი, რად გან კვლე ვი თი საქ მი ა ნო ბა აუთ სორ სინ გით გა დას ცა 
სხვა კომ პა ნი ებს. მი სი საქ მი ა ნო ბა ჯერ კი დევ ძა ლი ან ად რე ულ ეტაპ ზეა და გა ურ კ ვე ვე ლი ა, 
რა ი მე სა ბო ლოო პრო დუქ ტი მოჰ ყ ვე ბა თუ არა ამ საქ მი ა ნო ბას. Melon-ს მმარ თ ვე ლი კომ პა ნია 
უზ რუნ ველ ყოფს პერ სო ნა ლით სა ზე დამ ხედ ვე ლო საქ მი ა ნო ბი სა და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ფუნ ქ ცი ე-
ბის შე სას რუ ლებ ლად. Banana-ს მი აჩ ნი ა, რომ Melon-ი არ წარ მო ად გენს სა წარ მოს ფასს 3-ის 
„საწარმოთა გა ერ თი ა ნე ბა“ გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით, რად გან მას არ ჰყავს თა ნამ შ რომ ლე ბი და 
არც არა ნა ირ სა კუ თარ პრო ცესს არ ახორ ცი ე ლებს.  Banana აპი რებს სა კუ თა რი პერ სო ნა ლის 
და ქი რა ვე ბას Melon-ის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის და აღარ გა აგ რ ძე ლებს მმარ თ ვე ლი კომ პა ნი ის 
მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, Banana-ს დი რექ ტო რებს მი აჩ ნი ათ, რომ 
Melon-ი უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს, რო გორც აქ ტი ვის შე ძე ნა.

ობ ლი გა ცი ე ბის შე ძე ნა
20X5 წლის 1 ივ ლისს Banana-მ $10 მლნ-ად შე ი ძი ნა 5%-იანი ობ ლი გა ცი ე ბი ნო მი მა ლუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბით, რომ ლის პრო ცენ ტი გა და სახ დე ლია  ყო ვე ლი წლის 30 ივ ნისს. ობ ლი გა ცი ე ბი 
და სა ფა რია  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრე მი ით ისე, რომ ეფექ ტურ მა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ მა შე ად გი ნოს 
7%. Banana აპი რებ და, რომ ობ ლი გა ცი ე ბი შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა ობ ლი გა ცი ე ბი დან წარ მოქ მ ნი ლი 
სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ფუ ლა დი ნა კა დე ბის მი სა ღე ბად და შე ე ფა სე ბი ნა ისი ნი ამორ ტი ზე ბუ ლი ღი-
რე ბუ ლე ბით.

20X6 წლის 1 ივ ლისს Banana-მ ობ ლი გა ცი ე ბი მიჰ ყი და მე სა მე მხა რეს $8 მლნ-ად. ამ თა რი-
ღის თ ვის ობ ლი გა ცი ე ბის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა იყო $10.5 მლნ. Banana-ს აქვს უფ ლე-
ბა, რომ 20X8 წლის 1 ივ ლისს ობ ლი გა ცი ე ბი გა მო ის ყი დოს $8.8 მლნ-ად  და, სა ვა რა უ დო ა, 
რომ ეს ოფ ცი ო ნი აღ ს რულ დე ბა. მე სა მე მხა რე ვალ დე ბუ ლი ა, და უბ რუ ნოს კუ პო ნის პრო ცენ ტი 
Banana-ს და და მა ტე ბით გა და უ ხა დოს ფუ ლა დი სახ ს რე ბი იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ობ ლი გა ცი ე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბა გა იზ რ დე ბა. მე ო რე მხრივ, Banana  აუნაზღა უ რებს მე სა მე მხა რეს ობ ლი გა ცი ე ბის  
გა უ ფა სუ რე ბის ნე ბის მი ერ თან ხას.

მო გეთხო ვე ბათ:
(ა)  მო  ამ   ზა  დოთ ახ   ს   ნა-   გან   მარ   ტე  ბი  თი ბა  რა  თი Banana-ს დი  რექ   ტო  რე  ბის   თ   ვის, სა  დაც გა  ნი  ხი -

ლავთ შემ   დეგ სა  კითხებს:

(i)  რო  გორ უნ   და გა  მო  ეთ   ვა  ლათ გუდ   ვი  ლი Grape-ის შე  ძე  ნი  სას და აჩ   ვე  ნებთ სა  ბუ  ღალ   ტ   რო 
გა  ტა  რე  ბას, რო  მე  ლიც სა  ჭი  როა ფი  ნან   სუ  რი დი  რექ   ტო  რის შეც   დო  მის გა  მო  სას   წო  რებ  -
ლად;                                                                   (8	ქუ		ლა)                                                        

(ii)  წი  ლობ   რი  ვი მე  თო  დით აღ   რიცხ   ვა რა  ტომ იყო სწო  რი მიდ   გო  მა   კონ   სო  ლი  დი  რე  ბულ 
ფი   ნან      სურ ან   გა  რიშ   გე  ბა  ში Strawberry-ის ასახ   ვის      თ   ვის მი  სი გას   ხ   ვი  სე  ბის თა  რი  ღამ   დე 
და აჩ   ვე  ნებთ Strawberry-ში ფლო  ბი  ლი ინ   ვეს      ტი  ცი  ის სა  ბა  ლან   სო ღი  რე  ბუ  ლე  ბას ზუს   ტად 
მის გას   ხ   ვი  სე  ბამ   დე;                                                                               (4	ქუ		ლა)

(iii) რო  გორ უნ   და აისა  ხოს Strawberry-ის გას   ხ   ვი  სე  ბის შე  დე  გად მი  ღე  ბუ  ლი შე  მო  სუ  ლო  ბა 
ან ზა  რა  ლი კონ   სო  ლი  დი  რე  ბულ ფი  ნან   სურ ან   გა  რიშ   გე  ბა  ში და ასე  ვე Strawberry-ში 
ფლო  ბი  ლი ინ   ვეს   ტი  ცია მი  სი ნა  წი  ლის გას   ხ   ვი  სე  ბის შემ   დეგ.                         (4	ქუ		ლა)
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შენიშვნა:ნე  ბის   მი  ე  რი გა  ან   გა  რი  შე  ბა  შე  იძ   ლე  ბა ნაჩ   ვე  ნე  ბი იყოს ახ   ს   ნა-   გან   მარ   ტე  ბი  თი ბა  რა -
თის მთა  ვარ ნა  წილ   ში ან მის და  ნარ   თ   ში.

(ბ)                (7 ქუ ლა)
(გ) გა ნი ხი ლოთ, თუ რო გორ უნ და გა მო ი ყე ნონ ფასს 9-ის _ „ფინანსური ინ ს ტ რუ მენ  ტე ბი“ აღი-

ა რე ბის შეწყ ვე ტის მოთხოვ ნე ბი ობ ლი გა ცი ე ბის გა ყიდ ვის მი მართ, მათ შო რის, წარ მო ად გი-
ნოთ გა მოთ  ვ ლე ბი, რა თა აჩ ვე ნოთ გავ ლე ნა 20X7 წლის 30 ივ ნისს დას რუ ლე ბუ ლი წლის 
კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ  გე ბა ზე.         (7 ქუ ლა) 

(სულ 30 ქუ ლა)

მე2 კითხ ვა (2018 წლის სექ ტემ ბ რის გა მოც და)

ზო გა დი ინ ფორ მა ცია
კომ პა ნია Farham -ი  აწარ მო ებს სა ყო ფაცხოვ რე ბო ტექ ნი კას,  რო გო რი ცაა სა რეცხი მან-
ქა ნე ბი, სა რეცხის საშ რო ბი და ჭურ ჭ ლის სა რეცხი მან ქა ნე ბი. ამ დარ გ ში ძა ლი ან მა ღა ლია 
კონ კუ რენ ცია ბა ზარ ზე დი დი მო ცუ ლო ბის პრო დუქ ცი ის არ სე ბო ბის გა მო. აქე დან გა მომ დი-
ნა რე, ბრენ დის ლო ი ა ლო ბა ამ დარ გის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და მა ხა სი ა თე ბე ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ა. 
Farham-ი იყე ნებს მო გე ბას თან და კა ვიშ რე ბულ პრე მი რე ბის სქე მას თა ვი სი მე ნე ჯე რე ბის თ ვის, 
კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით, მაგ რამ უკა ნას კ ნე ლი პე რი ო-
დე ბის შე დე გე ბი არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი იყო და იშ ვი ა თად ხდე ბო და პრე მი რე ბის სქე მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბის მიღ წე ვა. ამის გა მო, კომ პა ნი ამ გა ნიზ რა ხა რეს-
ტ რუქ ტუ რი ზა ცია და აპი რებს შვი ლო ბილ სა წარ მო Newall-ში კუთ ვ ნი ლი 80% წი ლის გა ყიდ-
ვას, რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ოდე ნო ბის ზა რალს გა ნიც დი და. მიმ დი ნა რე წე ლი მთავ რ დე ბა 
20X8 წლის 28 ივ ნისს. 

ქარ ხ ნის შე ნო ბის დაჯ დო მა/ და წე ვა
Farham-ს აქვს სა წარ მოო ქვე და ნა ყო ფი/ ქარ ხა ნა, რომ ლის სა ძირ კ ველ მა და შე ნო ბამ 20X8 
იან ვ რის შემ დეგ დაჯ დო მა/ და წე ვა და იწყო. მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ Farham-ს მო უ წევს კა პი-
ტა ლუ რი რე მონ ტის ჩა ტა რე ბა 20X9 წლის გან მავ ლო ბა ში ამ პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად. 
Farham-ს აქვს სა დაზღ ვე ვო პო ლი სი, მაგ რამ ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ დაზღ ვე ვა 
აანაზღა უ რებს Farham-ის სა ძირ კ ვ ლი სა და შე ნო ბის  დაჯ დო მას. მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი 
დი რექ ტო რი უარს ამ ბობს ამ პრობ ლე მის გამ ჟ ღავ ნე ბა ზე 20X8 წლის 30 ივ ნი სის თ ვის, ვი ნა-
ი დან არა ნი რი სა რე მორ ნ ტო მომ სა ხუ რე ბის  და ნა ხარ ჯე ბი ჯერ არ არის გა წე უ ლი, თუმ ცა ღა 
მან იცის, რომ ეს ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
მოთხოვ ნებს. დი რექ ტორს არ მი აჩ ნი ა, რომ ქარ ხ ნის შე ნო ბის დაჯ დო მა გა უ ფა სუ რე ბის ინ დი კა-
ტო რი ა. ის ამ ტ კი ცებს, რომ არა ნა ი რი ანა რიცხის შექ მ ნა არ არის  სა ჭი რო ქარ ხ ნის სა რე მონ ტო 
სა მუ შა ო ე ბის თ ვის, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს ქარ ხ ნის გა რე მონ ტე ბის არც იური დი უ ლი და არც 
კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა.  

Farham-ს აქვს ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის გა და ფა სე ბის პო ლი ტი კა და 20X8 წლის 30 ივ ნისს 
დას რუ ლე ბუ ლი წლის ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში არ სე ბობს $10 მლნ-ის ოდე ნო ბის გა და ფა სე ბის 
ნა მე ტის ნაშ თი _ ამ ნაშ თის არ ცერ თი ნა წი ლი არ არის და კავ ში რე ბუ ლი ქარ ხა ნას თან, მაგ რამ 
დი რექ ტორს მი აჩ ნი ა, რომ ამ ნა მე ტის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია ნე ბის მი ე რი სა მო მავ ლო ზა-
რა ლის თ ვის, რო მე ლიც წარ მო იქ მ ნე ბა ქარ ხ ნის შე ნო ბის და წე ვის შე დე გად.

(5 ქუ ლა)
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Newallის გა ყიდ ვა
20X8 წლის 30 ივ ნის Farham-ს  ჰქონ და გეგ მა, რომ უნ და გა ე ყი და თა ვი სი 80% წი ლი შვი ლო-
ბილ სა წარ მო Newall-ში. ეს გეგ მა და ამ ტ კი ცა დი რექ ტორ თა საბ ჭომ და ინ ფორ მა ცია გა ვი და 
სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბებ ში. მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ სა კუ თა რი კა პი ტა ლის ამ 80% წილს შე-
იძ ნებს კომ პა ნია Oldcastle, რო მელ საც ამ ჟა მად ეკუთ ვ ნის Newall -ის და ნარ ჩე ნი 20% წი ლი. 
ვა რა უ დო ბენ, რომ გა ყიდ ვის პრო ცე დუ რა დას რულ დე ბა 20X8 წლის დე კემ ბერ ში და Newall -ს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ვაჭ რო ზა რა ლი ექ ნე ბა გა ყიდ ვის პრო ცე დუ რის დას რუ ლე ბამ დე პე რი ო დის 
გან მავ ლო ბა ში. Farham-ის ბუ ღალ ტერს სურს, რომ კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე-
ბა ში Newall ასა ხოს, რო გორც გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი აქ ტი ვი და შექ მ ნას რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის 
ანა რიცხი, რა თა მას ში გა ით ვა ლის წი ნოს შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს გა ყიდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მო სა ლოდ ნე ლი და ნა ხარ ჯე ბი და მო მა ვა ლი სა ვაჭ რო ზა რა ლი. დი რექ ტორს არ სურს, რომ  
Newall  ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში აისა ხოს, რო გორც გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი აქ ტი ვი და არც 
მო სა ლოდ ნე ლი ზა რა ლის თ ვის ანა რიცხის შექ მ ნა არ სურს. დი რექ ტორს აინ ტე რე სებს, რო-
გორ შე იძ ლე ბა ამან გავ ლე ნა იქო ნი ოს გა სა ყიდ ფას ზე და თით ქ მის  უდა ვოდ ეს სი ტუ ა ცია იმას 
ნიშ ნავს, რომ პრე მი ის თ ვის დად გე ნი ლი სა მიზ ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბი ვერ მი იღ წე ვა. დი რექ ტორს 
მი აჩ ნ და, რომ ისი ნი ვალ დე ბუ ლე ბი არი ან, უზ რუნ ველ ყონ მა ღა ლი გა სა ყი დი ფა სი, რა თა 
Farham-ის აქ ცი ო ნე რებს მაქ სი მა ლუ რი უკუ გე ბა მო უ ტა ნონ. გარ და ამი სა, მან ბუ ღალ ტერს 
მი ა ნიშ ნა, რომ შე იძ ლე ბა და კარ გოს სა მუ შა ო, თუ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ამ გ ვარ ანა რიცხს 
ასა ხავს. შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს გა ყიდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო სა ლოდ ნე ლი და ნა ხარ ჯე ბი 
ნაჩ ვე ნე ბია შემ დეგ ცხრილ ში:

სა მო მავ ლო სა ვაჭ რო ზა რა ლი       $30	მლნ
გა ყიდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა იური დი უ ლი და ნა ხარ ჯი  $2	მლნ
Newall -ის თა ნამ შ რომ ლე ბის შემ ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი $5	მლნ
კუთ ვ ნი ლი აქ ტი ვე ბის გა უ ფა სუ რე ბის ზა რა ლი     $8	მლნ
სა მო მავ ლო სა ვაჭ რო ზა რა ლის შე მად გენ ლო ბა ში ასა ხუ ლია $6 მლნ-ის ოდე ნო ბის წი ნას წარ 
გა დახ დი ლი ჯა რი მის თან ხა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია სა ი ჯა რო აქ ტივ თან, რო მე ლიც ამ ჟა მად 
კომ პა ნი ამ თა ვი სი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის თ ვის არა სა ჭი როდ მი იჩ ნი ა.                                                                                     

(6 ქუ ლა)
ა) გა ნი ხი ლოთ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის მიდ გო მა, რო მე ლიც Farham-მა უნ და გა მო ი ყე ნოს 

თი თო ე ულ ზე მო აღ ნიშ ნულ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან-
გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბი სას. 

ბ)    გა ნი ხი ლოთ სცე ნა რი დან წარ მოქ მ ნი ლი ეთი კუ რი პრობ ლე მე ბი, მათ შო რის ნე ბის მი ე რი 
ქმე დე ბა, რო მე ლიც უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს Farham-მა  და მის მა ბუ ღალ ტერ მა.                                                                                   

(7 ქუ ლა)
მე-2 კითხ ვა ში პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ქუ ლე ბი მო გე ნი ჭე ბათ გან ხილ ვის ხა რის-
ხის თ ვის.               (2 ქუ ლა)

             (სულ 20 ქუ ლა)
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სა ჯა რო სექ ტო რის ფი ნან სუ რი ლი დე რე-
ბის მი ერ COVID-19 პან დე მი ის მარ თ ვის 
პრო ცე სის რე ა ლი ე ბი გა მოკ ვ ლე ულ იქ ნა 
ACCA-ს და CA ANZ-ის (ავსტრალიისა 
და ახა ლი ზე ლან დი ის სერ ტი ფი ცი რე-
ბუ ლი ბუ ღალ ტ რე ბი) ახალ ერ თობ ლივ 
ან გა რიშ ში.

წარ სულ ში გა მარ თულ სხვა დას ხ ვა გლო-
ბა ლურ მრგვალ მა გი დებ ზე დამ ს წ რე ებ მა 
გა მო ავ ლი ნეს სა მი ძი რი თა დი სფე რო, 
რო მე ლიც, მო მა ვალ წლებ ში სა ჯა რო სექ-

ტორს, სა ვა რა უ დოდ, სირ თუ ლეს შე უქ მ ნის: 
ფი ნან სუ რი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის და ქი რა ვე-
ბა და შე ნარ ჩუ ნე ბა, სა ჯა რო სერ ვი სე ბის 
ბი უ ჯე ტის შემ ცი რე ბის თ ვის მომ ზა დე ბა და 
სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ცვლი ლე ბებ თან 
ადაპ ტა ცი ა.

წარ სუ ლის გა აზ რე ბი სას ვხე დავთ, რო-
გორ ცდი ლობ დ ნენ ბუ ღალ ტ რე ბი, დახ-
მა რე ბოდ ნენ სა კუ თარ ორ გა ნი ზა ცი ებს 
სა ხელ მ წი ფო მიზ ნე ბის ხელ შეწყო ბა ში, რაც 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო სი ცოცხ ლის გა დარ-
ჩე ნა სა და კე თილ დღე ო ბის და სა ცა ვად. 
გაზ რ დი ლი ხარ ჯე ბი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი პრო ცე სე ბი და 
ფი ნან სუ რი ფუნ ქ ცი ის უკე თე სი ინ ტეგ რა ცია 
ასა ხავ და ფი ნან სუ რი ლი დე რე ბის და მა თი 
გუნ დე ბის მუ შა ო ბის შე დე გებს ამ პე რი ო დის 
გან მავ ლო ბა ში.

sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ახა	ლი	უნა	რე	ბის	მი	ღე	ბას
თან	ერ	თად,	აუცი	ლე	ბე	ლია	
პა	სუ	ხის	მ	გებ	ლო	ბა,	 
ადაპ	ტი	რე	ბის	უნა	რი	და	
მოქ	ნი	ლო	ბა.

სა ჯა რო სექ ტო რის ფი ნან სე ბის მა ღა ლი რან გის 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბი პან დე მი ის გან ნას წავ ლი  

გაკ ვე თი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას ცდი ლო ბენ
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პან	დე	მი	ის	გა	მოც	დი	ლე	ბა	ზე	დაყ	რ	დ	ნო
ბით,	ACCA	და	CA	ANZ	აცხა	დე	ბენ,	რომ	
არ	სე	ბობს	ექ	ვ	სი	ძი	რი	თა	დი	გაკ	ვე	თი	ლი,	
რო	მელ	ზეც	 სა	ჯა	რო	სექ	ტო	რის	ფი	ნან
სუ	რი	ლი	დე	რე	ბი	უნ	და	ფო	კუ	სირ	დ	ნენ.	
მათ	სჭირ	დე	ბათ	სის	ტე	მე	ბის	გარ	დაქ	მ	ნა	
ორ	გა	ნი	ზა	ცი	უ	ლი	მდგრა	დო	ბის	შე	საქ	მ
ნე	ლად	და	მო	ნა	ცე	მე	ბის	უკეთ	გა	მო	ყე
ნე	ბის	 მიზ	ნით.	 მათ	 უნ	და	 გა	და	ხე	დონ	
ლი	დე	რო	ბის	მიდ	გო	მებს,	გა	აძ	ლი	ე	რონ	
პერ	სო	ნა	ლი	და	უზ	რუნ	ველ	ყონ	თვალ
სა	ჩი	ნო	ლი	დე	რო	ბა.	 ამას	თა	ნა	ვე,	 მათ	
უნ	და	 უზ	რუნ	ველ	ყონ	 თა	ვი	ან	თი	 ორ
გა	ნი	ზა	ცი	ე	ბის	 ადაპ	ტი	რე	ბა	 მუ	შა	ო	ბის	
ახალ	მე	თო	დებ	თან,	რა	თა	ფო	კუ	სი	რე	ბა	
მო	ახ	დი	ნონ	 მი	ზან	ზე,	 შემ	დეგ	 კი	 შეძ
ლონ	ბა	რი	ე	რე	ბის	იდენ	ტი	ფი	ცი	რე	ბა	და	
გა	და	ლახ	ვა.

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბის 
შე დე გად ასე ვე გა მოვ ლინ და ის უნარ - 
 ჩ ვე ვე ბი, რომ ლის გან ვი თა რე ბაც სა ჯა რო 
სექ ტო რის ფი ნან სუ რი ლი დე რე ბის თ ვის 
სა ჭი რო იქ ნე ბა: ადაპ ტი რე ბა, ბიზ ნე სის 
გრძნო ბა, კო მუ ნი კა ცია და მი ზან და სა ხუ-
ლო ბა (ABCD).

ჰე ლენ ბრენ დი, ACCA-ს აღ მას რუ-
ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ამ ბობს: „ძალიან
გამამხნევებელია საჯარო სექტორის
ფინანსურილიდერების მოგონებების
წაკითხვა,რომლებიც ასე ერთგულნი
დარჩნენთავიანთიორგანიზაციების,
მომხმარებლებისა და კლიენტების
მიმართ პანდემიის ტურბულენტობის
დროს.ისინიკარგადარიანმომზადე
ბულნიმომავლისთვის,მაგრამ,ამავე
დროს, არ არიანთვითკმაყოფილნი
და ხედავენ მუდმივი სწავლის აუცი
ლებლობას.“

აინ ს ლი ვან ონ სე ლე ნი, CA ANZ-ის 
აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი დას ძენს: 
„ჩვენიანგარიშისABCDჩარჩოსშეუძ
ლიადაეხმაროსფინანსურლიდერებს
საჯაროსექტორში,რათაგააფართოონ

თავიანთი ჰორიზონტები,ფინანსური
პროფესიონალისტრადიციულიამოცა
ნებიდანუფროფართოორგანიზაციულ
პერსპექტივამდე.ესსიგანედასიღრმე
დაეხმარალიდერებსპანდემიისდროს
და ასევე მოამზადებს მათ მომავალი
გამოწვევებისთვის.“

ჰე ლე ნი და აინ ს ლი ერ თობ ლი ვად 
ას კ ვ ნი ან: „პროფესიონალბუღალტე
რებსაქვთუფროფართოუნარჩვევები
ტექნიკურიცოდნის მიღმადა შემუშა
ვებული აქვთ ძლიერი სტრატეგიული
რჩევები იმორგანიზაციების მხარდა
საჭერად,რომლებსაც ემსახურებიან;
ეს უნარები შეიძლება განვითარდეს
და დაიხვეწოს გამოცდილებისა და
წარსულზედასკვნებისგამოტანისმეშ
ვეობით.

პანდემიისუზარმაზარიგამოცდისგათ
ვალისწინებით,მშვენიერიაფინანსთა
ლიდერებისადამათიგუნდებისთან
ხმობისმოსმენა,რომმათშეძლესთა
ვიანთიღირებულებისდემონსტრირება
ორგანიზაციებისადა საზოგადოების
წინაშე, რომლებსაც ემსახურებიან.
ჩვენცვეთანხმებითამას.“

წყარო:accaglobal.com

ჰე ლენ ბრენ დი და  აინ ს ლი ვან ონ სე ლე ნი
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ში	და	კონ	ტ	რო	ლის	და	ნიშ	ნუ
ლე	ბა	სა	და	ეფექ	ტუ	რო	ბას,	
ისე,	რო	გორც	არას	დ	როს,	
უამ	რა	ვი	გა	რე	ზე	წო	ლა	
გა	მოც	დის,	‒	ნათ	ქ	ვა	მია	
ACCAს	ში	და	აუდი	ტის	ფონ
დი	სა	და	IMAის	(მართვის	
ბუ	ღალ	ტერ	თა	ინ	ს	ტი	ტუ	ტის)	
ახალ	ან	გა	რიშ	ში.

ში და კონ ტ რო ლი სა და ერ თე უ ლე ბის 
ტრან ს ფორ მა ცი ის პრო ცეს ში, სამ მა პრო-
ფე სი ო ნა ლურ მა ორ გა ნომ გა ა ერ თი ა-
ნა ძა ლე ბი, რა თა და ახ ლო ე ბით, 2000 
წევ რი გა მო ე კითხათ, გლო ბა ლუ რად და 
უკეთ გა ე გოთ, რა ელის მო მა ვალ ში ში და 
კონ ტ როლს, ბიზ ნე სის ოპე რა ცი უ ლი მე ნეჯ-
მენ ტის ძი რი თად ნა წილს, რო მე ლიც აღ-
წევს მნიშ ვ ნე ლო ვან მიზ ნებს, აუმ ჯო ბე სებს 
პერ ფორ მანსს და იმ ყა რებს რე პუ ტა ცი ას 
გან სა კუთ რე ბით ისეთ გა ურ კ ვე ველ დროს, 
რო დე საც ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბი აგ რ ძე ლე ბენ 
ტრან ს ფორ მა ცი ას მო ნა ცე მებ სა და ტექ ნო-
ლო გი ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით.

დას კ ვ ნე ბის თა ნახ მად, პან დე მი ის გან გ რ-
ძო ბი თი ეფექ ტი, ტურ ბუ ლენ ტუ რი ეკო ნო მი-
კუ რი კლი მა ტი, რე გუ ლა ცი ე ბი, მო ნა ცე მე ბი 
და ტექ ნო ლო გი ე ბი ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ას 
უქ მ ნის უნი კა ლურ გა მოწ ვე ვებს, ში და კონ-
ტ რო ლის საქ მი ა ნო ბი სას.

გა მო კითხულ თა 50%-მა ხაზ გას მით აღ ნიშ-
ნა, რომ სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე 
პერ სო ნა ლის ნაკ ლე ბო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გა მოწ ვე ვა ა; 41%-მა კი გა ნაცხა და, რომ 
ტექ ნო ლო გი ურ მიღ წე ვებს მა კომ პ რო მი-
ტი რე ბე ლი ეფექ ტი აქვს არ სე ბულ ში და 
კონ ტ როლ თან მი მარ თე ბით. თით ქ მის 
მე სა მედ მა (32%) გა ნაცხა და, რომ ში და 
კონ ტ როლ ში აღ მას რუ ლე ბე ლი კომ პო-
ნენ ტის ნაკ ლე ბო ბა ასე ვე აისა ხე ბა ში და 
კონ ტ რო ლის მე ნეჯ მენ ტ ზე.

რეს პონ დენ ტებს ასე ვე თხო ვეს, და ე სა ხე-
ლე ბი ნათ კომ პა ნი ა ში ში და კონ ტ რო ლის 
ძი რი თა დი მი ზა ნი. 88%-მა გა ნაცხა და, 
რომ ეს არის რის კის შემ ცი რე ბა, 84%-
მა და ა სა ხე ლა თაღ ლი თო ბის პრე ვენ ცი ა, 
77%-მა კი - აქ ტი ვე ბის დაც ვა.

გა მო კითხ ვა ასე ვე აჩ ვე ნებს, რომ რეს-
პონ დენ ტ თა უმე ტე სო ბა - 80% - ამ ბობს, 
რომ ეთან ხ მე ბა ან კა ტე გო რი უ ლად ეთან-
ხ მე ბა, რომ ში და კონ ტ რო ლის ჩარ ჩო 
უნ და გა მო ი ყე ნოს არა ფი ნან სუ რი და ESG 
(გარემოსდაცვითი, სო ცი ა ლუ რი და მმარ-
თ ვე ლო ბი თი) ან გა რიშ გე ბი სას.

ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ში და კონ ტ რო ლის წი ნა შე  
გა მოწ ვე ვე ბი დგას

ACCA-ს აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ-
ტორ მა, ჰე ლენ ბრენ დ მა გა ნაცხა და: 

„შიდა კონტროლი წარმოად
გენსბუღალტრულიაღრიცხვის,
ფინანსების და შიდა აუდიტის
პროფესიონალებისსაქმიანობის
ძირითადნაწილს,რომელიცეხ
მარებამათ,უზრუნველყონბიზნე
სერთეულისმუშაობაეფექტიანად
დაეფექტურად.თუმცაბიზნესმო
დელიბევრისთვისიცვლებასხვა
დასხვადაურთიერთდაკავშირე
ბული გარე ზეწოლის გამო. ამ
მუდმივიტურბულენტობისგათვა
ლისწინებითაუცილებელია,რომ
ორგანიზაციებმადაიქირაონდა
შეინარჩუნონ გამოცდილი ადა
მიანები,რომლებსაცშეუძლიათ
უზრუნველყონ შიდა კონტრო
ლისმოქნილობადამომავალში
ბიზნესის ტრანსფორმაციისადა
ზრდისთვისმზადყოფნა“.
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ჯეფ ტომ სო ნი, IMA-ს პრე ზი-
დენ ტი და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი-
რექ ტო რი, დას ძენს: „როგორც
ნათქვამიაჩვენიანგარიშისწი
ნასიტყვაობაში,შიდაკონტრო
ლი სცილდება ნორმატიული
შესაბამისობის მოთხოვნებს.
ისეხმარებაკომპანიებს,ჩამო
აყალიბონნდობადაპოზიტი
ურირეპუტაციასტრატეგიული
ბიზნესშედეგების მიღწევაში.
ესყველაფერისულუფროსა
სიცოცხლოდმნიშვნელოვანია
ახლადამომავალში,რადგან
ჩვენვერვხედავთტურბულენ
ტობისანცვალებადობისშემ
ცირებისნიშნებს.“

ზრდასადა მუდმივ პროფე
სიულ განვითარებაზე, რის
უზრუნველყოფაზეცპასუხისმ
გებლობასჩვენისამიორგანი
ზაციაერთობლივადიღებს.“

ან გა რიშ ში ასე ვე მო ცე მუ ლია 
მრა ვა ლი რე კო მენ და ცია და 
ქმე დე ბა ში და კონ ტ რო ლის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, რომ ლე-
ბიც და ყო ფი ლია ცვლი ლე ბე ბის 
გან მა პი რო ბე ბე ლი ძი რი თა დი 
ისე თი ფაქ ტო რე ბის მი ხედ ვით, 
რო გო რი ცაა - სტრა ტე გი ა, ტრან-
ს ფორ მა ცი ა, ხალ ხი, პრო ცე სე ბი, 
ტექ ნო ლო გია და მო ნა ცე მე ბი.

ენ ტო ნი ჯ. პუგ ლი ზი, IIA პრე-
ზი დენ ტი და მთა ვა რი აღ მას რუ-
ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, აცხა დებს: 
„შიდაკონტროლიმოითხოვს
მენეჯმენტის მიერ სათანადო
პრიორიტეტებისგანსაზღვრას
დაადამიანების,პროცესების,
ტექნოლოგიებისა და მონა
ცემების ერთობლიობას. ეს
ყველაფერი ემყარება ნდო
ბისადა ეთიკისადმი ურყევი
ერთგულებისვალდებულებას.
აქეთ მიმავალი გზა გადის
პროფესიულიკვალიფიკაციის

კლა ივ ვებ ბი, მოხ სე ნე ბის თა-
ნა ავ ტო რი და ACCA-ს ბიზ ნეს 
იდე ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ას კ ვ-
ნის: „ჩვენირეკომენდაციები
დაეხმარება ბუღალტერებს,
ფინანსების პროფესიონა
ლებსდაშიდააუდიტორებს,
გაიკვლიონ გზა მომავლის
კენ,რადგანორგანიზაციები
მუდმივად ვითარდებიანდა
იცვლებიან.

ჩვენიკოლექტიურიპროფესი
ებისროლი ამ ცვლილებაში
არსებითიადა ჩვენ გვჯერა,
რომმათიუნარები,ცოდნადა
ერთგულება უზრუნველყოფს
შიდა კონტროლის პროცესე
ბისსამომავლოძლიერებასა
და მთლიანობას სულუფრო
რთულსამყაროში.“

წყარო:accaglobal.com
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ვებგვერდი, 14/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017593
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №186ბრძანება №186

2022 წლის 13 ივნისი ქ. თბილისი2022 წლის 13 ივნისი 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:ვბრძანებ:

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 40 1 
მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „გ.ბ) 18.2 სტრიქონში აისახება არარეზიდენტის, აგრეთვე საგადასახადო კოდექსის 
შესაბამისად მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებული პირის კაპიტალში შენატანი ან 
აქციის/წილის (გარდა უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე განთავსებული აქციისა/
წილისა) შესაძენად განხორციელებული გადახდა.

შენიშვნა: ამ ინსტრუქციის 40 1 მუხლის მე-5 პუნქტის „ა.დ“ ქვეპუნქტის მე-2 მაგალითის 
შენიშვნით გათვალისწინებულ პირთაგან, მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულ 
პირად განიხილება პირი, რომლის მიერ, მის კაპიტალში შენატანის განხორციელების ან/
და მისი აქციის/წილის შეძენის წლის წინა კალენდარული წლის განმავლობაში, მიღებული 
მოგების გადასახადით გათავისუფლებული შემოსავალი ამავე პერიოდში მიღებული 
შემოსავლის 30 პროცენტს აღემატება.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ლაშა ხუციშვილი      ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 14/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017594
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №187ბრძანება №187

2022 წლის 13 ივნისი ქ. თბილისი2022 წლის 13 ივნისი 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, სარეგისტრაციო კოდი: 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 41-ე 
მუხლის მე-8 პუნქტის:

1. „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ი) 35-ე   სტრიქონში  – წინა  წლების  აუნაზღაურებელი  ზარალი,  რომელიც  ექვემდებარება 

გამოქვითვას, მაგრამ არაუმეტეს წინა 5 (შესაბამის შემთხვევაში – 10) საგადასახადო წლის 
ზარალისა. ამ სტრიქონში აისახება აგრეთვე, ამხანაგობაში წილის მიხედვით მიღებული წინა 
წლების ზარალი, რომელიც საქართველოს საგადასახადო  კოდექსის 143-ე  მუხლის მე-7 
ნაწილის მიხედვით გამოიქვითება ამხანაგობაში მისი წილი დასაბეგრი მოგების ხარჯზე. 
შესაბამისად, გამოსაქვითი ზარალის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამხანაგობიდან 
კუთვნილი მოგების ოდენობას, რომელიც ასახულია ამავე დეკლარაციის მე-15 სტრიქონში. 
ამასთან, პირი, რომელიც სარგებლობს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 99-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათით, 
რომელზეც ვრცელდება ამავე კოდექსის 105-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით 
დადგენილი ნორმა, უფლებამოსილია ამ სტრიქონში ასახოს წინა წლების აუნაზღაურებელი 
ზარალი, რომლის ფორმირებაში მონაწილეობას იღებს მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებული შემოსავალი (მოგება);“.

2. „ი“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მაგალითი 1:
„მაგალითი 1:
კომერციული ბანკის მიერ 2021 წლის განმავლობაში მიღებულმა ერთობლივმა 

შემოსავალმა შეადგინა 1 500 000 ლარი, მათ შორის, მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებული შემოსავალი 500 000 ლარია, ხოლო მოგების გადასახადით დასაბეგრი 
შემოსავალი – 1 000 000 ლარი. ამასთან, კომერციულ ბანკს მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებული შემოსავალი მიღებული აქვს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის 
სასესხო ფასიანი ქაღალდების  რეალიზაციით და ამ ფასიანი ქაღალდებიდან პროცენტის 
სახით.

ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის შესაბამისად გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯის ოდენობა შეადგენს  
1 300 000 ლარს.

შედეგი:
კომერციული ბანკის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი/წარდგენილი 2021 

წლის მოგების გადასახადის დეკლარაცია შეივსება შემდეგი წესით:
დეკლარაციის III ნაწილის:
– მე-15 სტრიქონში მიეთითება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-100 მუხლით 

დადგენილი ნორმებით განსაზღვრული 2021 წლის განმავლობაში ნებისმიერი  ფორმით  ან/
და  საქმიანობით მიღებული ერთობლივი შემოსავალი – 1 500 000 ლარი;

– მე-19 სტრიქონში – მე-15 სტრიქონში განსაზღვრული შემოსავლის მიღებასთან 
დაკავშირებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, გამოქვითვას 
დაქვემდებარებული ან აღსადგენი ხარჯი (მე-20-29-ე სტრიქონების ჯამი) – 1 300 000 ლარი.
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ამასთან, აღნიშნულ შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 105-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, პირს მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებულ შემოსავალზე გაწეული დანახარჯის აღდგენის ვალდებულება არ 
წარმოეშობა;

– 32-ე სტრიქონში – საანგარიშო წლის ერთობლივი შემოსავლის გადამეტება 
გამოქვითვებზე  200 000 ლარი (1 500 000 – 1 300 000);

– 34-ე  სტრიქონში – მოგების  გადასახადით დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული მოგება 
(შემოსავალი) – 500 000 ლარი;

– 36-ე სტრიქონში – 0.
მოცემულ შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 105-ე მუხლის მე-4 

ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით დადგენილი ნორმის გათვალისწინებით, კომერციული ბანკი 
უფლებამოსილია 2022 წლის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით საგადასახადო ორგანოში 
წარსადგენი მოგების გადასახადის დეკლარაციის III ნაწილის 35-ე სტრიქონში ასახოს  
300 000 ლარი (500 000 – 200 000), როგორც წინა  წლების  აუნაზღაურებელი  ზარალი.

შენიშვნა:
მსგავსი ფაქტობრივი გარემოებების პირობებში, პირი, რომელიც მოგების გადასახადში 

სარგებლობს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 99-ე მუხლით გათვალისწინებული სხვა 
საგადასახადო შეღავათით, რომელზეც არ ვრცელდება ამავე კოდექსის 105-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით დადგენილი ნორმა, არ არის უფლებამოსილი მომდევნო წლებში 
გადაიტანოს  300 000 ლარი, როგორც წინა  წლების  აუნაზღაურებელი  ზარალი.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ლაშა ხუციშვილი                 ლაშა ხუციშვილი

ვებგვერდი, 22/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017597

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №195ბრძანება №195

2022 წლის 21 ივნისი ქ. თბილისი2022 წლის 21 ივნისი ქ. თბილისი

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

თაობაზეთაობაზე

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

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

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

1. მე-11 მუხლის:
ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლა, გარდა ამ მუხლის 3 1 და 3 2 

პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ხორციელდება გადასახადის გადამხდელის 
მიერ ვიდეოზარით მიმართვის ან №I-07 დანართის შესაბამისად წარდგენილი განცხადების 
საფუძველზე. ცალკეულ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, ვიდეოზარით 
მიმართვის ნაცვლად პირს მოსთხოვოს №I-07 დანართის შესაბამისი განცხადების წარდგენა.“;
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ბ) მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3 1 და 3 2 პუნქტები:
„3 1. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში 

რეგისტრირებული სუბიექტებისთვის შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული 
მომხმარებლის გვერდის აქტივაცია ხორციელდება ავტომატურად საიდენტიფიკაციო 
ნომრის მინიჭებისთანავე, რა დროსაც პირს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო 
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს  ელექტრონული პორტალის შექმნისთვის დაფიქსირებულ 
ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ეგზავნება ავტორიზებული 
მომხმარებლის გვერდზე გამოსაყენებელი სახელწოდებისა და პაროლის შესახებ ინფორმაცია.

3 2. ამ ინსტრუქციის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირებისთვის 
(გარდა ფიზიკური პირისა) შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის 
გვერდის აქტივაცია ხორციელდება ავტომატურად საიდენტიფიკაციო ნომრის 
მინიჭებისთანავე, რა დროსაც პირს „ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციის შესახებ“ 
განცხადებაში დაფიქსირებულ ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით 
ეგზავნება ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე გამოსაყენებელი სახელწოდებისა და 
პაროლის შესახებ ინფორმაცია.“;

გ) მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
2. დანართი № I-07 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 ივლისიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                        ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი

დანართი № I-07დანართი № I-07

  

საგადასახადო ორგანოს დასახელება 

  

გადასახადის გადამხდელის დასახელება 

  

გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი 

  

გადასახადის გადამხდელის მისამართი 

განცხადებაგანცხადება
ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციის შესახებელექტრონული ფორმით კომუნიკაციის შესახებ

გთხოვთ, გადამიყვანოთ კომუნიკაციის ელექტრონულ ფორმაზე

საგადასახადო ორგანოსთან საკონტაქტო მობილური ტელეფონის ნომერია .......................

............. და ელექტრონული ფოსტის მისამართია ..........................

  

___________________
(ხელმოწერა)
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ვებგვერდი, 20/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
210020010.05.001.020577

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

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

მუხლი 1. მუხლი 1. „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის 
უწყებანი, №21-22, 14.06.1998, გვ. 6) 17 2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:

„1. მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოს, ქალაქ თბილისში − ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მთავრობას უფლება აქვს, შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დროულად 
დასრულების, ქალაქის განვითარებისა და მისი იერსახის გაუმჯობესების მიზნით, 
სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის გადამხდელთან 
მოსაკრებლის გადამხდელის წერილობითი განცხადების საფუძველზე დადოს შეთანხმება 
მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის (კ-2) ზღვრული მაჩვენებლის 
გაზრდისას სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის 
გადახდის განაწილვადების თაობაზე, თუ მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის 
კოეფიციენტის (კ-2) ზღვრული მაჩვენებლის გაზრდისთვის სპეციალური (ზონალური) 
შეთანხმება გაცემულია 2017 წლის 1 ივნისის ჩათვლით. აღნიშნული განცხადებით 
მოსაკრებლის გადამხდელი კისრულობს შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების 
შესახებ განცხადების უფლებამოსილი ორგანოსთვის მოსაკრებლის გადამხდელის მიერ 
განსაზღვრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 2025 წლის 1 იანვრისა, წარდგენისა და შენობა-
ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
მოთხოვნების დაკმაყოფილების ვალდებულებას.“.

მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                            სალომე ზურაბიშვილი   სალომე ზურაბიშვილი
 თბილისი,

7 ივნისი 2022 წ.
N1617-VIIIმს-Xმპ

ვებგვერდი, 23/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200000000.05.001.020579

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:

„ა.გ) მარტოხელა მშობლის;“.
მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                    სალომე ზურაბიშვილისალომე ზურაბიშვილი
 თბილისი,

9 ივნისი 2022 წ.
N1652-VIIIმს-Xმპ
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ვებგვერდი, 30/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200000000.05.001.020582

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1.მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 309-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 115 1 ნაწილი:

„115 1. ქონების გადასახადისგან, რომლის დეკლარირება ამ კოდექსით 2022 წელს არის 
გათვალისწინებული, თავისუფლდება ამ მუხლის 115-ე ნაწილის „ა“–„დ“ ქვეპუნქტებით 
განსაზღვრულ საქმიანობებში გამოყენებული ქონება, გარდა მიწისა. ამ შემთხვევაში 
საწარმო/ორგანიზაცია არ თავისუფლდება ამ კოდექსის 205-ე მუხლის მე-3 ნაწილით 
გათვალისწინებული ქონების გადასახადის მიმდინარე გადასახდელის სახით გადახდისგან 
და ეს გადასახდელი გადაიხდევინება გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის 
ოდენობით, მიუხედავად ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათისა, 
არაუგვიანეს საგადასახადო წლის 15 ივნისისა.

შენიშვნა: შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი ვრცელდება 
იჯარით, ლიზინგით ან სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ ქონებაზედაც, თუ ეს ქონება ამავე 
ნაწილით განსაზღვრულ რომელიმე საქმიანობაში გამოიყენება.“.

მუხლი 2. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                     სალომე ზურაბიშვილი   სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

23 ივნისი 2022 წ.
N1706-VIIIმს-Xმპ
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხ ვა:

საწარმოსდირექტორიდახვდადაგაუმასპინძლდაჩამოსულსტუმარებს,რაზედაც
რესტორნისანგარიშფაქტურაცგამოწერამომსახურერესტორანმადაფულის
გადახდის ქვითარიც.რამდენად არის შესაძლებელი, საგადასახადო მიზნით,
წარმომადგენლობითხარჯადვაღიაროთდარაარისამისათვისსაჭირო?

პა სუ ხი:

ამის თ ვის, სულ ცო ტა, ორი პი რო ბის შეს რუ ლე ბაა სა ჭი რო:
1. უნ და და სა ბუთ დეს, რომ ეს ხარ ჯი უშუ ა ლოდ არის და კავ ში რე ბუ ლი თქვენს ეკო ნო-
მი კურ საქ მი ა ნო ბას თან;
2. გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯის ოდე ნო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
984-ე მუხ ლით გან საზღ ვ რულ ოდე ნო ბას.

კითხ ვა:

კომპანიამ,ფიზიკურიპირისგან,შეიძინაავტომობილიდაგაფორმდაჩვეულებ
რივადკომპანიისსახელზე,მაგრამფიზიკურიპირი,ვისგანაცშევიძინეთ,ვერ
გვაძლევსზედნადებს.არისთუარასაკმარისიმხოლოდნასყიდობისხელშეკ
რულებადამიღებაჩაბარებისაქტირომგავაფორმოთ,რაიმედარღვევახომარ
გვექნებაასეთშემთხვევაში?

პა სუ ხი:

არა, ასე თი მოქ მე დე ბა დარ ღ ვე ვა არ იქ ნე ბა.

კითხ ვა:

ვართ საქართველოშირეგისტრირებული საერთაშორისო კომპანიის სავაჭრო
წარმომადგენლობა‒ფილიალისსახით.საქართველოშიკლიენტურისმოზიდვის
მიზნითBooking.comსპირველადურიცხავთთანხასრეკლამისათვის,ინვოისის
საფუძველზე.გთხოვთგანგვიმარტოთ:რასახისვალდებულებებიწარმოგვეშვე
ბაშემოსავლებისსამსახურისმიმართ,განსაკუთრებითგვაინტერესებსდღგის
კუთხითრახდება?

პა სუ ხი:

თქვენ წარ მო გე შო ბათ დღგ-ით უკუ და ბეგ ვ რის ვალ დე ბუ ლე ბა და ასე ვე, თუ ჩა ით ვ ლე ბა, 
რომ შე მო სავ ლის წყა რო სა ქარ თ ვე ლო ში ა, შე საძ ლოა წარ მო გეშ ვათ არა რე ზი დენ ტის 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით (10 %) და ბეგ ვ რის ვალ დე ბუ ლე ბა (თუ მიმ ღე ბი პი რი არ 
არის იმ ქვე ყა ნის რე ზი დენ ტი, რო მელ თა ნაც სა ქარ თ ვე ლოს გა ფორ მე ბუ ლი აქვს ხელ-
შეკ რუ ლე ბა ორ მა გი და ბეგ ვ რის თა ვი დან აცი ლე ბის შე სა ხებ ან იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
რე ზი დენ ტო ბის ცნო ბის წარ მოდ გე ნა ვერ მოხ დე ბა).
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კითხ ვა:

კომპანიისდამფუძნებელმა2021წელსშეიძინამსუბუქიავტომანქანადაშეიტანა
კომპანიისსაწესდებოკაპიტალში(25000ლარი),ხოლო2022წელსუნდაამ
საწესდებოკაპიტალისშემცირებაგატანაფულადისახით.გვაინტერესებს,თუ
შესაძლებელიაასეთიოპერაციადამანქანისკაპიტალშიშეტანისასიბეგრებათუ
არადამფუძნებელიფიზიკურიპირიდარასახისგადასახადებით?

პა სუ ხი:

კა პი ტალ ში შე ნა ტა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას და კა პი ტა ლის შემ ცი რე ბის გზით სა წარ მო დან 
თან ხის გა ტა ნი სას (უკვე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შე ნა ტა ნის ფარ გ ლებ ში) ფი ზი კუ რი პი რი 
არ და ი ბეგ რე ბა, თუმ ცა, ყუ რადღე ბი დან არ უნ და გა მოგ ვ რ ჩეს ფი ზი კუ რი პი რის მი მართ 
მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლის რე ა ლი ზა ცი ის ექ ვ ს თ ვი ა ნი ვა და. 

კითხ ვა:

რეგისტრირებულივარმცირემეწარმედ.მაინტერესებს,6000ლარისაშემოსავ
ლოსშეღავათიეხებათუარაიჯარისსახითმიღებულშემოსავლებს,იჯარამაქვს
ფიზიკურპირთანდასაშემოსავლოუნდაგადავიხადოთუარაამნაწილში?

პა სუ ხი:

დი ახ, უნ და გა და ი ხა დოთ. ეს შე ღა ვა თი ეხე ბა მხო ლოდ და ქი რა ვე ბულ პირ თა ხელ ფასს, 
ისიც მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ არ სე ბობს ერ თ -ერ თი შემ დე გი პი რო ბა: 

ა) თქვენ ინ დი ვი დუ ა ლურ მე წარ მედ და რე გის ტ რირ დით და მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სი 
მო გე ნი ჭათ იმა ვე კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში;  ან

ბ) თქვენ მი ერ წი ნა კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი ერ თობ ლი ვი შე მო-
სა ვა ლი 50 000 ლარს არ აჭარ ბებს (იხ. სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 94-ე მუხ ლის მე-4 
ნა წი ლი).

კითხ ვა:

მცირემეწარმეწყვეტსსაქმიანობასდანაშთადარსებულსაქონელს(რომლის
რეალიზაციაცვერგანახორციელა)იტოვებსსაკუთრებაში.ამსაქონელზეჩათ
ვლილიადღგდაშესაბამისადვბეგრავთდღგთი.ასეთიკითხვაგვაქვს:უნდა
ვაღიაროთთუ არაროგორც შემოსავალიდა საშემოსავლოსდეკლარაციაში
ვაჩვენოთდადავბეგროთ1%ით?

პა სუ ხი:

ჩვე ნი აზ რით, 1 %-ით და სა ბეგ რი შე მო სა ვა ლი ამ შემ თხ ვე ვა ში არ წარ მო ი შო ბა.
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კითხ ვა:

როდესაცკომპანიასკერძოფიზიკურიპირისგანნაქირევებიაქვსკომერციული
ფართი,სადაცგანთავსებულიასავაჭროობიექტი,ამშემთხვევაში,კომპანიაიხ
დისსაშემოსავლოგადასახდსთუფიზიკურიპირი?

პა სუ ხი:

კომ პა ნი ას ეკის რე ბა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის და კა ვე ბა, თუ შე მო სავ ლის მიმ ღებ 
ფი ზი კურ პირს არ აქვს ჩა მოთ ვ ლილ თა გან ერ თ -ერ თი სტა ტუ სი მა ინც:

 � დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რი;

 � ნო ტა რი უ სი;

 � კერ ძო აღ მას რუ ლე ბე ლი;

 � მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კუ რი პი რი (შესაბამისი საქ მი ა ნო ბის ნა წილ ში);

 � ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კუ რი პი რი 
(შესაბამისი საქ მი ა ნო ბის ნა წილ ში);

 � ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მე წარ მე (იხ. სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 154.1-ე მუხ ლის „დ“ ქვე-
პუნ ქ ტი).

კითხ ვა:

როდესაც კომპანის საქმიანობაა ვაჭრობა (დისტრიბუცია)დარეალიზაციის
გაზრდისმიზნით,პერიოდულად,თავისმომხმარებლებსუკეთებსXთანხისუსას
ყიდლომიწოდებებსწახალისებისმიზნით.ამშემთხვევაშიესოპერაციაროგორ
განიხილება:

 � ვბეგრავთდღგთიდამოგებით?

 � რადგანესემსახურებამიზანს,რომგაზარდოსთავისიგაყიდვებიდამატებით
აღარიბეგრება?

 � ასევე,თუკომპანიაარამარტოსაკუთარსაქონელსაძლევსთავისმომხმა
რებლებს უსასყიდლოდ არამედ, პერიოდულად, სხვადასხვა საჩუქრებსაც
უგზავნის,ესსიტუაციაცრომგანვიხილოთროგორდაიბეგრება,ჩავითვლი
თუარაამსაჩუქრისშესყიდვისდროსდღგსდადავბეგრავთუარამოგების
გადასახადით?

პა სუ ხი:

ზო გა დად უსას ყიდ ლო მი წო დე ბის შემ თხ ვე ვა ში უნ და და სა ბუთ დეს ამ გ ვა რი ოპე რა ცი ე ბის 
კავ ში რი თქვენს ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას თან და ასეთ შემ თხ ვე ვა ში მო გე ბის გა და სა-
ხადს აღარ გა და იხ დით. 2020 წლის შუა პე რი ო დი დან მო გე ბის გა და სა ხადს ასე ვე არ 
გა და იხ დით (თუნდაც ეს კავ ში რი ვერ და სა ბუთ დეს), თუ „მომხმარებელი“ არის რე ზი-
დენ ტი სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტი (გადასულია ე.წ. ეს ტო ნურ მო დელ ზე) და იგი არ არის 
გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი სა შე მო სავ ლო/ მო გე ბის გა და სა ხა დის გან.
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დღგ-ით და ბეგ ვ რის მიზ ნე ბის თ ვის არის რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი:

 � 2021 წლი დან ამოქ მე დე ბუ ლი კო დექ სის მი ხედ ვით, ზო გა დად, სა ქონ ლის უსას-
ყიდ ლო მი წო დე ბი სას და ბეგ ვ რა არ ხდე ბა, თუ აღ ნიშ ნულ სა ქო ნელ ზე არ არის 
მი ღე ბუ ლი დღგ-ს ჩათ ვ ლა.

 � დღგ-ით არ იბეგ რე ბა ნი მუ შის უსას ყიდ ლო მი წო დე ბა (ზღვარი არ არის დად გე ნი ლი, 
თუმ ცა უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ გო ნივ რუ ლო ბის ფარ გ ლებ ში).

 � დღგ-ით არ იბეგ რე ბა ფი ზი კუ რი პი რის თ ვის მცი რე ღი რე ბუ ლე ბის სა ქონ ლის 
(წელიწადში 50 ლა რამ დე, გარ და სა რეკ ლა მო და წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯი სა) 
გა ჩუ ქე ბა.

კითხ ვა:

ვართრეზიდენტიკომპანიადაუძრავიქონება(მიწადამასზეგანთავსებულისა
ოფისეშენობა)შევიძინეთგერმანიაში,ანუგავხდითუძრავიქონებისმესაკუთრე.
გვინდაგავერკვეთ:რაგადასახადიეკუთვნისკომპანიასამდროსსაქართველოში
დარაგადასახებიაგერმანიაში?

პა სუ ხი:

გერ მა ნი ა ში მოქ მე დი გა და სა ხა დე ბის შე სა ხებ აჯო ბებს, თუ მი მარ თავთ გერ მა ნი ა ში მოქ-
მედ კონ სულ ტანტს.

რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თ ვე ლოს, ეს ქო ნე ბა, მარ თა ლი ა, ით ვ ლე ბა სა ბა ლან სო ქო ნე ბად, 
მაგ რამ მის მი მართ არ ვრცელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს არ ცერ თი საკ რე ბუ ლოს იურის დიქ ცია 
და ამ დე ნად, ვერ დად გინ დე ბა ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი.

გარ და ამი სა, მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი ორ მა გი და ბეგ ვ რის თა ვი დან აცი ლე ბის შე სა ხებ 
სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბიც.

კითხ ვა:

მეწარმეფიზიკურიპირი,რომელიცდღგსგადამხდელია,აქირავებსსაკუთრე
ბაშიარსებულბინასსაცხოვრებელიმიზნებისთვს,ფიზიკურიპირზე.ესოპერაცია
გარდაიმისარომდაიბეგრებასაშემოსავლოს5%ით,დღგსკუთხითაცხომარ
უწევსდაბეგვრა?

პა სუ ხი:

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და ზუს ტ დეს რას საქ მი ა ნობს მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რი, რა ოდე ნო ბის 
შე მო სავ ლის მი ღე ბა ხდე ბა. გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვებ ში ასე თი იჯა რის მომ სა ხუ რე ბა შე-
საძ ლოა და ი ბეგ როს დღგ-ით.
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კითხ ვა:

მოგესალმებით,როდესაცკომპანიასაქვსკორპორატიულირესტორნისჩეკიდა
ყველანაირისაბუთი,ესროგორიბეგრებადახდებათუარადღგსჩათვლა?და
მეორე:როცასასაჩუქრევაუჩერებსგასცემსკომპანიათანამშრომლებისთვისეს
განიხილებაროგორცსარგებელიდაიბეგრებასაშემოსავლოგადასახადით?

პა სუ ხი:

თუ სა უ ბა რია საქ მი ა ნი შეხ ვედ რის ხარ ჯ ზე, რეს ტორ ნის ხარ ჯი მი ე კუთ ვ ნე ბა წარ მო-
მად გენ ლო ბით ხარ ჯებს, მას ზე გა დახ დი ლი დღგ-ის ჩათ ვ ლა არ ხორ ცი ელ დე ბა თუმ ცა 
აღ ნიშ ნუ ლი მი წო დე ბა არ იბეგ რე ბა დღგ-ით.

თუ თა ნამ შ რო მელ თა კორ პო რა ტი ულ სა ღა მო ზეა სა უ ბა რი, შე საძ ლოა ასე თი ხარ ჯი 
დღგ-ით და ი ბეგ როს.

რაც შე ე ხე ბა სა ჩუ ქარს, თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის ეს არის ხელ ფა სის სა ხით მი ღე ბუ ლი 
შე მო სა ვა ლი და შე სა ბა მი სად იბეგ რე ბა.

კითხ ვა:

შპსსჰყავსორიმოწილე.აქედანერთიარისდირექტორირომელთანაცკანო
ნის მიხედვით, უნდა გაფორმდეს სამომსახურეო ხელშეკრულება სადაც უნდა
მიეთითოსხელფასი.რადგანახლადშექმნილიშპსსმფლობელებსარუნდათ
ჯერჯერობითხელფასისაღება,ამშემთხვევაში,შეიძლებადირექტორზეხელ
ფასიარგავცეთ?

პა სუ ხი:

დი ახ, შე იძ ლე ბა.

კითხ ვა:

გამარჯობა,დირექტორსპირადანგარიშებზეადევსყადაღადააღსრულებაში
აქვსსაქმეგადაცემული(პირადი),მასზეხელფასსვერგავცემ2წელია.ახლა
მინდაერთჯერადადგავცედივიდენდიდახომარიცით,რარისკისქვეშმოხვ
დებადირექტორიანშპს?

პა სუ ხი:

თუ ყა და ღა ვრცელ დე ბა ფი ზი კუ რი პი რის მთელ ქო ნე ბა ზე, მა შინ მის ქვეშ ექ ცე ვა მი სა-
ღე ბი (ჯერ მი უ ღე ბე ლი) შე მო სავ ლე ბიც, მ.შ. ხელ ფა სი, დი ვი დენ დი და ა.შ.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.06.22 1,6598 4,3640 3,2466 3,8120 2,3818 2,7629 3,2117 7,0896 6,5680 0,8230 3,0888 3,1546 1,3137 3,0249

02.06.22 1,6605 4,3658 3,2477 3,8175 2,3688 2,7658 3,2310 7,0702 6,5692 0,8209 3,0990 3,1498 1,3127 3,0307

03.06.22 1,6442 4,3240 3,2163 3,7748 2,3495 2,7395 3,1800 7,0164 6,5097 0,8144 3,0732 3,1332 1,3012 3,0076

04.06.22 1,6312 4,2867 3,1890 3,7315 2,3227 2,7164 3,1561 6,9376 6,4520 0,8070 3,0522 3,0954 1,2916 2,9707

05.06.22 1,6312 4,2867 3,1890 3,7315 2,3227 2,7164 3,1561 6,9376 6,4520 0,8070 3,0522 3,0954 1,2916 2,9707

06.06.22 1,6312 4,2867 3,1890 3,7315 2,3227 2,7164 3,1561 6,9376 6,4520 0,8070 3,0522 3,0954 1,2916 2,9707

07.06.22 1,6246 4,2709 3,1772 3,7175 2,2973 2,7064 3,1480 6,9304 6,4288 0,8178 3,0355 3,0801 1,2851 2,9624

08.06.22 1,6168 4,2505 3,1620 3,7049 2,2765 2,6928 3,1186 6,8989 6,3977 0,8111 3,0118 3,0320 1,2781 2,9604

09.06.22 1,6245 4,2727 3,1785 3,7152 2,2882 2,7065 3,1330 6,9454 6,4271 0,8146 3,0284 3,0313 1,2841 2,9634

10.06.22 1,6274 4,2793 3,1833 3,7219 2,2917 2,7112 3,1316 6,9424 6,4368 0,8064 3,0360 3,0383 1,2892 2,9687

11.06.22 1,6046 4,2188 3,1382 3,6865 2,2793 2,6731 3,0952 6,8184 6,3477 0,7876 2,9828 3,0183 1,2701 2,9622

12.06.22 1,6046 4,2188 3,1382 3,6865 2,2793 2,6731 3,0952 6,8184 6,3477 0,7876 2,9828 3,0183 1,2701 2,9622

13.06.22 1,6046 4,2188 3,1382 3,6865 2,2793 2,6731 3,0952 6,8184 6,3477 0,7876 2,9828 3,0183 1,2701 2,9622

14.06.22 1,5892 4,1774 3,1076 3,6263 2,2407 2,6472 3,0210 6,7059 6,2836 0,7794 2,9326 2,9926 1,2570 2,9687

15.06.22 1,5811 4,1557 3,0923 3,5883 2,2262 2,6335 2,9762 6,6428 6,2540 0,7769 2,9100 2,9822 1,2495 2,9631

16.06.22 1,5776 4,1477 3,0855 3,5609 2,2439 2,6278 2,9615 6,6052 6,2399 0,7735 2,9043 2,9492 1,2478 2,9436

17.06.22 1,5604 4,1030 3,0524 3,5635 2,2197 2,5988 2,9176 6,4894 6,1734 0,7669 2,8531 2,9924 1,2343 2,9358

18.06.22 1,5727 4,1346 3,0757 3,5920 2,2339 2,6199 2,9426 6,5492 6,2172 0,7716 2,8775 3,0321 1,2453 2,9239

19.06.22 1,5727 4,1346 3,0757 3,5920 2,2339 2,6199 2,9426 6,5492 6,2172 0,7716 2,8775 3,0321 1,2453 2,9239

20.06.22 1,5727 4,1346 3,0757 3,5920 2,2339 2,6199 2,9426 6,5492 6,2172 0,7716 2,8775 3,0321 1,2453 2,9239

21.06.22 1,5805 4,1553 3,0913 3,5962 2,2481 2,6317 2,9687 6,6302 6,2512 0,7754 2,9015 3,0486 1,2496 2,9340

22.06.22 1,5812 4,1570 3,0925 3,6002 2,2361 2,6332 2,9869 6,6570 6,2518 0,7801 2,9083 3,0329 1,2524 2,9277

23.06.22 1,5775 4,1479 3,0857 3,5954 2,2311 2,6274 2,9404 6,6085 6,2380 0,7810 2,8921 3,0377 1,2502 2,9326

24.06.22 1,5769 4,1455 3,0840 3,5819 2,2076 2,6264 2,9457 6,5567 6,2333 0,7706 2,8844 3,0401 1,2461 2,9355

25.06.22 1,5827 4,1609 3,0954 3,6122 2,2157 2,6350 2,9675 6,5744 6,2577 0,7717 2,8959 3,0673 1,2509 2,9360

26.06.22 1,5827 4,1609 3,0954 3,6122 2,2157 2,6350 2,9675 6,5744 6,2577 0,7717 2,8959 3,0673 1,2509 2,9360

27.06.22 1,5827 4,1609 3,0954 3,6122 2,2157 2,6350 2,9675 6,5744 6,2577 0,7717 2,8959 3,0673 1,2509 2,9360

28.06.22 1,5885 4,1750 3,1066 3,6049 2,2270 2,6450 2,9847 6,6060 6,2838 0,7708 2,9122 3,0636 1,2564 2,9349

29.06.22 1,5872 4,1720 3,1040 3,5954 2,2251 2,6434 2,9976 6,6057 6,2768 0,7751 2,9145 3,0712 1,2547 2,9336

30.06.22 1,5758 4,1430 3,0821 3,5662 2,2030 2,6247 2,9882 6,5790 6,2342 0,7796 2,8824 3,0805 1,2458 2,9289

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

01.06.22 2,3867 2,1749 1,6250 0,1843 2,3634 8,2355 0,7202 9,0601 2,2078 9,8918 4,5428 3,8548 3,8962 1,9725

02.06.22 2,3973 2,1809 1,6259 0,1842 2,3423 8,2513 0,7216 9,1176 2,2086 9,9042 4,5319 3,8628 3,9091 1,9724

03.06.22 2,3785 2,1655 1,6141 0,1826 2,3176 8,1884 0,7161 9,0110 2,1877 9,8288 4,5085 3,8329 3,8751 1,9585

04.06.22 2,3622 2,1517 1,5949 0,1800 2,2820 8,0879 0,7073 8,9154 2,1619 9,7050 4,4603 3,7872 3,8267 1,9414

05.06.22 2,3622 2,1517 1,5949 0,1800 2,2820 8,0879 0,7073 8,9154 2,1619 9,7050 4,4603 3,7872 3,8267 1,9414

06.06.22 2,3622 2,1517 1,5949 0,1800 2,2820 8,0879 0,7073 8,9154 2,1619 9,7050 4,4603 3,7872 3,8267 1,9414

07.06.22 2,3573 2,1371 1,5883 0,1786 2,2676 8,0653 0,7053 8,8905 2,1564 9,6779 4,4606 3,7759 3,8161 1,9315

08.06.22 2,3533 2,1291 1,5849 0,1768 2,2307 8,0599 0,7049 8,8773 2,1525 9,6650 4,4401 3,7728 3,8095 1,9118

09.06.22 2,3622 2,1307 1,5865 0,1729 2,2108 8,0681 0,7056 8,8589 2,1539 9,6717 4,4291 3,7762 3,8122 1,9117

10.06.22 2,3647 2,1327 1,5893 0,1724 2,2286 8,0825 0,7068 8,9011 2,1594 9,6953 4,4494 3,7824 3,8176 1,9166

11.06.22 2,3248 2,1106 1,5833 0,1736 2,2142 8,0648 0,7053 8,7800 2,1445 9,6583 4,4254 3,7738 3,8055 1,9017

12.06.22 2,3248 2,1106 1,5833 0,1736 2,2142 8,0648 0,7053 8,7800 2,1445 9,6583 4,4254 3,7738 3,8055 1,9017

13.06.22 2,3248 2,1106 1,5833 0,1736 2,2142 8,0648 0,7053 8,7800 2,1445 9,6583 4,4254 3,7738 3,8055 1,9017

14.06.22 2,3105 2,0701 1,5858 0,1721 2,2075 8,0825 0,7068 8,6229 2,1353 9,6763 4,4083 3,7818 3,8042 1,8712

15.06.22 2,2915 2,0437 1,5804 0,1716 2,2063 8,0672 0,7055 8,5964 2,1293 9,6455 4,3996 3,7746 3,7989 1,8499

16.06.22 2,2773 2,0429 1,5707 0,1703 2,1905 8,0142 0,7009 8,5218 2,1171 9,5883 4,3855 3,7498 3,7705 1,8409

17.06.22 2,2688 2,0427 1,5649 0,1696 2,2029 7,9929 0,6990 8,4801 2,1116 9,5535 4,3711 3,7399 3,7602 1,8369

18.06.22 2,2535 2,0453 1,5598 0,1689 2,1708 7,9605 0,6962 8,4472 2,1102 9,5272 4,3617 3,7248 3,7450 1,8526

19.06.22 2,2535 2,0453 1,5598 0,1689 2,1708 7,9605 0,6962 8,4472 2,1102 9,5272 4,3617 3,7248 3,7450 1,8526

20.06.22 2,2535 2,0453 1,5598 0,1689 2,1708 7,9605 0,6962 8,4472 2,1102 9,5272 4,3617 3,7248 3,7450 1,8526

21.06.22 2,2583 2,0526 1,5630 0,1693 2,1754 7,9880 0,6986 8,4852 2,1155 9,5601 4,3863 3,7376 3,7625 1,8663

22.06.22 2,2625 2,0380 1,5608 0,1687 2,1616 7,9709 0,6971 8,4795 2,1146 9,5396 4,3709 3,7296 3,7496 1,8567

23.06.22 2,2588 2,0238 1,5634 0,1690 2,1541 7,9842 0,6982 8,4762 2,1108 9,5524 4,3676 3,7358 3,7415 1,8329

24.06.22 2,2647 2,0217 1,5663 0,1690 2,1679 7,9921 0,6989 8,4890 2,1111 9,5650 4,3768 3,7400 3,7483 1,8364

25.06.22 2,2644 2,0294 1,5639 0,1690 2,1737 7,9935 0,6990 8,5349 2,1147 9,5791 4,3850 3,7403 3,7476 1,8503

26.06.22 2,2644 2,0294 1,5639 0,1690 2,1737 7,9935 0,6990 8,5349 2,1147 9,5791 4,3850 3,7403 3,7476 1,8503

27.06.22 2,2644 2,0294 1,5639 0,1690 2,1737 7,9935 0,6990 8,5349 2,1147 9,5791 4,3850 3,7403 3,7476 1,8503

28.06.22 2,2769 2,0356 1,5645 0,1756 2,1706 7,9905 0,6988 8,6371 2,1195 9,5755 4,3877 3,7405 3,7461 1,8537

29.06.22 2,2849 2,0377 1,5620 0,1762 2,1550 7,9869 0,6985 8,5351 2,1163 9,5619 4,3854 3,7385 3,7235 1,8432

30.06.22 2,2763 2,0151 1,5588 0,1758 2,1468 7,9741 0,6974 8,4962 2,1088 9,5435 4,3750 3,7322 3,7090 1,8244
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.06.22 4,8818 1,7852 1,1007 8,6426 1,5887 6,7624 2,5716 0,2745 1,0267 0,7112 3,6540 1,9373 0,6364

02.06.22 4,8440 1,7874 1,1028 8,6591 1,5926 6,8316 2,5826 0,2758 1,0347 0,7021 3,6878 1,9507 0,6401

03.06.22 4,8199 1,7738 1,0944 8,5931 1,5812 6,8384 2,5630 0,2739 1,0230 0,6911 3,6880 1,9385 0,6245

04.06.22 4,7773 1,7520 1,0810 8,4877 1,5604 6,8009 2,5315 0,2702 1,0152 0,6839 3,6444 1,9188 0,6193

05.06.22 4,7773 1,7520 1,0810 8,4877 1,5604 6,8009 2,5315 0,2702 1,0152 0,6839 3,6444 1,9188 0,6193

06.06.22 4,7773 1,7520 1,0810 8,4877 1,5604 6,8009 2,5315 0,2702 1,0152 0,6839 3,6444 1,9188 0,6193

07.06.22 4,8061 1,7471 1,0779 8,4640 1,5572 6,8167 2,5434 0,2691 1,0012 0,6863 3,6359 1,9311 0,6204

08.06.22 4,8058 1,7460 1,0772 8,4583 1,5565 6,8528 2,5471 0,2684 1,0021 0,6866 3,6485 1,9278 0,6175

09.06.22 4,8919 1,7491 1,0783 8,4669 1,5568 6,9269 2,5194 0,2685 1,0038 0,6824 3,6985 1,9282 0,6083

10.06.22 5,2316 1,7523 1,0802 8,4820 1,5584 7,0172 2,5239 0,2691 1,0047 0,6809 3,6536 1,9444 0,6059

11.06.22 5,0877 1,7470 1,0779 8,4634 1,5545 7,0749 2,5183 0,2687 1,0030 0,6802 3,6472 1,8993 0,6037

12.06.22 5,0877 1,7470 1,0779 8,4634 1,5545 7,0749 2,5183 0,2687 1,0030 0,6802 3,6472 1,8993 0,6037

13.06.22 5,0877 1,7470 1,0779 8,4634 1,5545 7,0749 2,5183 0,2687 1,0030 0,6802 3,6472 1,8993 0,6037

14.06.22 5,1940 1,7523 1,0802 8,4820 1,5547 7,1363 2,5239 0,2697 1,0047 0,6789 3,6538 1,8495 0,5953

15.06.22 5,1637 1,7472 1,0782 8,4660 1,5495 6,9833 2,5935 0,2697 1,0028 0,6777 3,6923 1,8439 0,5791

16.06.22 5,2302 1,7361 1,0711 8,4103 1,5355 6,8515 2,6341 0,2682 0,9962 0,6704 3,6629 1,8334 0,5753

17.06.22 5,1487 1,7311 1,0683 8,3880 1,5271 6,8714 2,6271 0,2679 0,9922 0,6605 3,6534 1,8342 0,5806

18.06.22 5,1075 1,7241 1,0639 8,3540 1,5189 6,9123 2,6165 0,2665 0,9898 0,6531 3,6386 1,8382 0,5782

19.06.22 5,1075 1,7241 1,0639 8,3540 1,5189 6,9123 2,6165 0,2665 0,9898 0,6531 3,6386 1,8382 0,5782

20.06.22 5,1075 1,7241 1,0639 8,3540 1,5189 6,9123 2,6165 0,2665 0,9898 0,6531 3,6386 1,8382 0,5782

21.06.22 5,2679 1,7301 1,0676 8,3829 1,5270 7,0233 2,6255 0,2680 0,9935 0,6562 3,6334 1,8364 0,5694

22.06.22 5,3519 1,7283 1,0653 8,3649 1,5242 7,0717 2,5252 0,2680 0,9908 0,6518 3,6312 1,8407 0,5640

23.06.22 5,5558 1,7292 1,0671 8,3789 1,5270 7,1591 2,5668 0,2691 0,9905 0,6441 3,6445 1,8318 0,5719

24.06.22 5,4385 1,7307 1,0682 8,3871 1,5269 7,1838 2,5694 0,2707 0,9936 0,6282 3,6474 1,8343 0,5651

25.06.22 5,4654 1,7312 1,0683 8,3886 1,5277 7,2049 2,5698 0,2711 0,9983 0,6288 3,6464 1,8412 0,5603

26.06.22 5,4654 1,7312 1,0683 8,3886 1,5277 7,2049 2,5698 0,2711 0,9983 0,6288 3,6464 1,8412 0,5603

27.06.22 5,4654 1,7312 1,0683 8,3886 1,5277 7,2049 2,5698 0,2711 0,9983 0,6288 3,6464 1,8412 0,5603

28.06.22 5,4250 1,7325 1,0679 8,3854 1,5286 7,1934 2,5314 0,2709 0,9936 0,6341 3,6402 1,8482 0,5598

29.06.22 5,4929 1,7302 1,0675 8,3817 1,5331 7,1980 2,5677 0,2711 0,9932 0,6383 3,6329 1,8391 0,5600

30.06.22 5,6511 1,7280 1,0658 8,3683 1,5307 7,1940 2,6095 0,2706 0,9913 0,6281 3,6380 1,8156 0,5558
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
lic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saer-

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

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

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

IS
SN

 1
51

2-
08

05

ბუღალტრული
აღრიცხvა

gfpaa.ge/

finansuri  
angariSgeba

finansuri  
angariSgeba

finansuri aRricxva

strategiuli  
bizneslideri

(sbl)


