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ბა ფის სა ერ თო (25-ე) კრე ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვა  
და არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი

2020 წლის 12 დე კემ ბერს ონ ლა ინ ფორ მატ ში, პროგ რა მა „ზუმის“ გა მო ყე ნე
ბით, გა ი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ  ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ
თა ფე დე რა ცი ის (ბაფი) სა ერ თო კრე ბა. კრე ბას ეს წ რე ბო და 251 დე ლე გა ტი და 
მოწ ვე უ ლი სტუმ რე ბი. კრე ბა გახ ს ნა გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რემ, ქალ ბა ტონ მა  
რუ სუ დან ჟორ ჟო ლი ან მა.

კრე ბას უძღვებოდა რუ სუ დან ჟორ ჟო ლი ა ნი, მდი ვა ნი – შო რე ნა გა მი აშ ვი ლი.

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

(12.30-12.50) გამ გე ო ბის ან გა რი ში;

(12.50-13.10) სა რე ვი ზიო კო ომი სი ის ან გა რი ში;

(13.10-13.40) დის კუ სია ან გა რი შე ბის ირ გ ვ ლივ, საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბა;

(13.40-13.50) ბა ფის დამ სა ხუ რე ბუ ლი წევ რე ბის და ჯილ დო ე ბა;

(13:50-14.10) გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რი სა და გამ გე ო ბის წევ რე ბის არ ჩევ ნე ბი;

(14.10-14.30) შეს ვე ნე ბა;

(14.30-14.50) სა რე ვი ზიო კო მი სი ის არ ჩევ ნე ბი;

(14.50-15.30) დის კუ სია – პრო ფე სი ის გა მოწ ვე ვე ბი.

დღის წეს რი გის დამ ტ კი ცე ბის შემ დეგ, ბა ფის სა ან გა რი შო პე რი ო დის საქ მი ა
ნო ბის შე სა ხებ, ან გა რი ში წარ მო ად გი ნა გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რემ, ქალ ბა
ტონ მა რუ სუ დან ჟორ ჟო ლი ან მა (გამგეობის ან გა რი ში).

ბა ფის გამ გე ო ბის, კო მი ტე ტე ბი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რის მი ერ სა
ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის  შე მოწ მე ბის შე დე გე ბის შე სა ხებ 
მოხ სე ნე ბით წარ ს დ გა სა რე ვი ზიო კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რე მა რე ხი ტო გო ნი ძე. 
სა რე ვი ზიო კო მი სი ამ ბა ფის მი ერ სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში ჩა ტა რე ბუ ლი საქ
მი ა ნო ბა და დე ბი თად შე ა ფა სა (სარევიზიო კო მი სი ის ან გა რი ში).
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ბა ფის გამ გე ო ბის და სა რე ვი ზიო კო მი სი ის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი შე ბის ირ
გ ვ ლივ კრე ბის მო ნა წი ლე ებ მა  გა მოთ ქ ვეს მო საზ რე ბე ბი და გა მარ თეს დის კუ სი ა.

სა ერ თო კრე ბამ კენ ჭი უყა რა (კენჭისყრაში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 239 დე ლე
გატ მა) და უმ რავ ლე სო ბამ და დე ბი თად შე ა ფა სა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში 
ბაფის გამ გე ო ბი სა და მთლი ა ნად ბა ფის საქ მი ა ნო ბა (დადებითად  176, და მაკ
მა ყო ფი ლე ბე ლი - 62, უარ ყო ფი თად – 1).

დამ სა ხუ რე ბუ ლი წევ რე ბის და ჯილ დო ე ბა. დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ცი ის შე სა
ბა მი სად, სა ერ თო კრე ბამ პრო ფე სი ა ში გა წე უ ლი ღვაწ ლი სათ ვის სა პა ტიო სი
გე ლე ბით და ა ჯილ დო ვა ბა ფის წევ რე ბი: გუ რამ კი კა ბი ძე და ამი რან ჯან გი ძე 
– პრო ფე სი ის ერ თ გუ ლე ბი სა და ბაფ თან ხან გ რ ძ ლი ვი და ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ
რომ ლო ბი სათ ვის; ლია ცუც ქი რი ძე – სა ქარ თ ვე ლო ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ
ვის სა ერ თა შო რი სო  სტან დარ ტე ბით კად რე ბის გა დამ ზა დე ბის სფე რო ში   შე
ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის; ნე ლი გვე ნე ტა ძე – შიდა ქარ თ ლის რე გი ონ ში ბა ფის 
საქ მი ა ნო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა სა და  ბუ ღალ ტერ თა გა დამ ზა დე ბა ში   შე ტა ნი ლი 
წვლი ლი სათ ვის.

გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რისა და გამ გე ო ბის წევ რე ბის არ ჩ ევ ნე ბი. სა ერ თო კრე
ბამ  ბა ფის გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რედ აირ ჩია რუ სუ დან ჟორ ჟო ლი ა ნი. კენ ჭის-
ყ რა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 244-მა დე ლე გატ მა (მომხრე – 218, წი ნა აღ მ დე გი 
– 7, თა ვი შე ი კა ვა – 19).

ბა ფის წეს დე ბით, გამ გე ო ბის წევ რე ბის რა ო დე ნო ბა გან საზღ ვ რუ ლია არა უ მე
ტეს 12  წევ რით (მათ შო რის, ერ თი არის გამ გე ო ბის თავ მ ჯ დო მა რე). გამ გე ო ბის 
წევ რო ბა ზე (11 ასარ ჩე ვი პი რი) არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის გა ნაცხა დი გა კე თე
ბუ ლი ჰქონ და  15  პირს, სა ი და ნაც ერ თ მა  (ლავრენტი ჭუმ ბუ რი ძე) არ ჩევ ნე ბის 
დაწყე ბამ დე მოხ ს ნა თა ვი სი კან დი და ტუ რა. ამ რი გად, 11 ვა კან ტურ ად გილ ზე 
კენ ჭი იყა რა 14  კან დი დატ მა.  კენ ჭის ყ რა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ხმის უფ ლე
ბის მქო ნე 246მა დე ლე გატ მა.

ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით არ ჩე უ ლი  ბა ფის გამ გე ო ბის ახა ლი შე მად გენ ლო ბა:

1. პა პი აშ ვი ლი და ვი თი (206 ხმა)

2. ხმა ლა ძე გი ორ გი (195 ხმა)

3. ება ნო ი ძე ნო და რი (170 ხმა)

4. და თი აშ ვი ლი კონ ს ტან ტი ნე (170 ხმა)

5. ფარ ცხა ლა ძე თე ი მუ რა ზი (169 ხმა)

6. ცუ ხიშ ვი ლი თა მა რი (159 ხმა)

7. ბა კაშ ვი ლი ნი კო ლო ზი (158 ხმა)

8. აბა ი ა ძე მი ხე ი ლი (122 ხმა)

9. ნარ სია მუ რა დი (111 ხმა)

10. კვი ნი კა ძე გი ორ გი (109 ხმა)

11. გუ რა ბა ნი ძე მზე ვი ნა რი (109 ხმა)
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სა რე ვი ზიო კო მი სი ის არ ჩევ ნე ბი. დღის წეს რი გის შე სა ბა მი სად, და სა ხელ და 
სა რე ვი ზიო კო მი სი ის წევ რო ბის კან დი და ტე ბი. კო მი სი ის წევ რო ბის კან დი და
ტად და სა ხე ლე ბუ ლ იქ ნა 12 პი რი, სა ი და ნაც, წეს დე ბის შე სა ბა მი სად, დე ლე გა
ტებს უნ და აერ ჩი ათ 3 წევ რი. ხმის მი ცე მის პრო ცე დუ რა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი
ღო 181მა დე ლე გატ მა. და სა ხე ლე ბუ ლი კან დი და ტუ რე ბი დან ხმა თა უმ რავ ლე
სო ბით არ ჩე უ ლ იქ ნა სა რე ვი ზიო კო მი სი ის ახა ლი წევ რე ბი:

ბა ფის სა რე ვი ზიო კო მი სი ის  შე მად გენ ლო ბა: ჭუ რა ძე მა რი ა მი (თავმჯდომარე) 
ბარ ბა ქა ძე ხა თუ ნა,  ბი წა ძე მა რი ა მი.

დის კუ სია – პრო ფე სი ის გა მოწ ვე ვე ბი. დის კუ სია გა ი მარ თა პრო ფე სი ა ში არ სე
ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა და მას თან მი მარ თე ბით, ბა ფის გამ გე ო ბის მი ერ სა პა სუ
ხო მოქ მე დე ბე ბის და გეგ მ ვის აუცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ, რო მელ შიც აქ ტი უ რად 
მო ნა წი ლე ობ დ ნენ: მუ რად ნარ სი ა, გი ორ გი კვი ნი კა ძე, და ვით პა პი აშ ვი ლი,  
გი ორ გი ცერ ც ვა ძე. 

ბაფის სტიპენდიანტები

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის წარ დ გი ნე ბით, ბა ფის 2021 წლის სტი
პენ დი ან ტე ბი გახ დ ნენ ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუდი ტის სპე ცი ა ლო ბის 
სტუ დენ ტე ბი: თა მარ ლაშ ხი და ბე ჟან შე რე შაშ ვი ლი. 

სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცი ის 
(ბაფი) ყო ველ წ ლი უ რი სტი პენ დია გა ი ცე მა 2006 წლი დან, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე
სის ფა კულ ტე ტის 2 სა უ კე თე სო სტუ დენ ტ ზე,  თი თო ე ულ ზე თვე ში 125 ლა რი.

ბა ფის გამ გე ო ბა და ად მი ნის ტ რა ცია ულო ცავს ბა ფის სტი პენ დი ან ტებს და 
წარ მა ტე ბებს უსურ ვებს პი რად ცხოვ რე ბა სა და პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბა ში.
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relevanturi danaxarjebi
moduli `saqmianobis Sedegebis marTva~moduli `saqmianobis Sedegebis marTva~

relevanturi danaxarjebi SeiZleba martivad ganimartos, rogorc nebismieri 
danaxarji, romelic dakavSirebulia konkretul gadawyvetilebasTan. danaxarji 
relevanturia, Tu icvleba am gadawyvetilebiT gamowveuli fuladi nakadi 
(nakadebi). 

fuladi nakadis cvlileba SeiZleba gamoixatebodes: 

• damatebiTi fuladi nakadis warmoSobiT, romelic kompaniam unda gadaixados; 

• Tanxebis SemcirebiT, romlebic kompanias unda gadaexada; 

• damatebiTi Semosavlis warmoSobiT, romelsac kompania miiRebs; da 

• Semosavlis SemcirebiT, romelsac kompania miiRebs. 

fuladi nakadi icvleba Tu ara, amis dadgena SesaZlebelia Semdeg kiTxvaze pasuxis 
gacemiT; `es gadawyvetileba gavlenas iqoniebs im Tanxebze, romlebic gaCndeba 
kompaniis bankis amonawerSi, Tundac es iyos am Tanxebis gadideba, an Tundac 
Semcireba~ bankebi aucileblad afiqsireben fuladi saxsrebis moZraobas, amitom 
es testi saimedoa. 

1. Seuqcevadi, danaxarjebi (anu warsulis danaxarjebi) da gardauvali 
danaxarjebi ar aris relevanturi danaxarjebi

Seuqcevadi anu warsulSi gaweuli  danaxarjebi _ es aris ukve daxarjuli fuli an 
fuli, romelTan dakavSirebiTac ukve dadebulia xelSekrulebebi. gadawyvetileba 
imis Taobaze, daiwyeba Tu ara, vTqvaT, axali sawarmos mSenebloba, gavlenas ar 
iqoniebs am fulad nakadze. amitom Seuqcevadi danaxarjebi ar SeiZleba iyos 
relevanturi sawarmos mSeneblobis gadawyvetilebisTvis. 

magaliTad, fuli, romelic daixarja axali produqtisTvis bazris gamokvlevaze, 
an axali qarxnis mSeneblobis dagegmvaze, ukve daxarjulia da kompanias aRar 
daubrundeba ukan, imis miuxedavad, moiwoneben Tu ara produqts imisTvis, rom 
misi warmoeba daiwyon, an aSendeba Tu ara qarxana. 

gardauvali danaxarjebi _ es iseTi danaxarjebia, romlebic SeiZleba momavalSi 
warmoiSvas, magram maTi Tavidan acileba SeuZlebelia, vinaidan kompaniam ukveTavis 
Tavze aiRo valdebulebebi, radgan miiRo raRac sxva gadawyvetileba. 

magaliTad, Tu kompanias orwliani ijariT aRebuli aqvs mowyobiloba, es saijaro 
qiris danaxarji gavlenas ar iqoniebs gadawyvetilebaze imis Taobaze, gamoiyenebs 
Tu ara kompania am mowyobilobas axal proeqtSi, romelic ganxorcieldeba 
momdevno TveSi. 

rubrikas uZRveba rubrikas uZRveba 

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili
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2. arsebuli mudmivi danaxarjebis gadanawileba ar aris relevanturi danaxarji

imis miuxedavad, kompaniis mmarTvelobiT aRricxvaSi romeli midgoma gamoiyeneba 
danaxarjebis gasayofad da gasanawileblad, Tu mTliani danaxarjebi ucvleli 
rCeba, miRebuli gadawyvetilebis Sedegad ar Seicvleba fuladi nakadi. 

miaqcieT yuradReba damatebiTi mudmivi danaxarjebi, romlebic warmoiSoba ama 
Tu im gadawyvetilebis miRebis Sedegad, es ukve relevanturi danaxarjebia. 
amgvarad, Tu Tqven afasebT axali sawarmoo obieqtis mimzidvelobas, maSin im 
Senobis saijaro qira, romelic ijariT gaica specialurad axali obieqtisTvis, 
warmoadgens relevantur danaxarjs. 

3. cveTa da sabalanso Rirebuleba (warmosaxviTi danaxarjebi) ar aris relevanturi 
danaxarjebi

cve Ta ar aris  fu la di na ka di. igi da mo ki de bu lia war sul pe ri o deb Si gan xor ci-
e le bul Ses yid veb ze da, amas Tan, cve Tis da ricx vis ga nak ve Te bi, gar k ve ul wi lad, 
ne ba yof lo bi Ti a. ama ve mi ze zis ga mo, sa ba lan so Ri re bu le bac ar aris re le van tu ri, 
vi na i dan igi aris mxo lod war su li pe ri o dis da na xar je bi sa (an war sul pe ri od Si 
gan xor ci e le bu li ga da fa se bi sa) da da ricxu li cve Tis Se de gi. 

4.  proeqtiT gamowveuli fuladi nakadebis zrda an Semcireba relevanturia

amgvarad,  Tu Zveli produqti warmoebidan moixsna sami wlis win imisaTvis, rom 
gamonTavisufldes `adgili~ axali produqtis warmoebisTvis, Zvel produqtTan 
dakavSirebuli amonagebisa da danaxarjebis Semcireba relevanturi iqneba, 
iseve rogorc axal produqtTan dakavSirebuli amonagebisa da  danaxarjebis 
gadideba. danaxarjebze gavlenas axdens rogorc cvalebadi, ise mTliani mudmivi 
danaxarjebis cvlilebebi. 

5. gadawyvetilebis gamo `xelidan gaSvebuli~/dakarguli amonagebi 
relevanturia

Tu kompania gadawyvets, rom aqtivi daitovos axali produqtis sawarmoeblad da 
mas ar gayidis, maSin mis fulad nakadze gavlenas moaxdens aqtivis SenarCunebis 
gadawyvetileba, vinaidan axla kompania aqtivis gayidvidan sargebels ar miiRebs. am 
efeqts  uwodeben alternatiul Rirebulebas, romelic aris ̀ xelidan gaSvebuli~ 
sargeblis Rirebuleba, rodesac kompania moqmedebis erT mimarTulebas irCevs, 
meore moqmedebis nacvlad. am SemTxvevaSi, kompaniam uari Tqva/xelidan gauSva 
imis SesaZlebloba, rom fuladi nakadebi mieRo aqtivis gayidvidan. 

gadawyvetilebis tipebi

axla ganvixilavT zogierT tipur magaliTs, rodesac Tqven unda gadawyvitoT, 
romeli danaxarjebia dakavSirebuli gadawyvetilebis miRebasTan. TqvenTvis 
umjobesia, TviTon damoukideblad ganixiloT TiToeuli magaliTi manam, sanam 
gaecnobiT Cvens pasuxs. am statiaSi ganxilul yvela magaliTSi ignorirebulia 
fulis droiTi Rirebuleba.

yovelTvis ifiqreT ase – gansaxilveli gadawyvetilebis miRebis Sedegad, romeli 
samomavlo fuladi nakadebi Seicvleba? momavali fuladi nakadebis cvlilebebi 
utyuarad migviTiTebs imaze, romeli danaxarjebi/Tanxebi aris relevanturi 
mocemuli gadawyvetilebisTvis.
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1-li magaliTi masalebis relevanturi danaxarji/Rirebuleba

kompania ixilavs axali produqtis Seqmnis SesaZleblobas, romelsac esaWiroeba 
ramdenime saxis masala.

erTeulebi 
sawyobSi

saWiro 
erTeu lebis 
raodenoba

damatebiTi informacia

a masala nuli 40 mim di na re Ses yid vis fa si, er Te u li $7.

b masala nayidia 100 
erTeuli, 

erTeuli 
$10-ad

150 mim di na re Ses yid vis fa si, er Te u li 
$14. ma sa la ar sad ar ga mo i ye ne ba kom-
pa ni a Si, gar da gan sa xil ve li pro eq ti-
sa. sawyob Si ar se bu li er Te u le bis ga-
yid va Se saZ le be lia er Te u li $12-ad.

g masala nayidia 50 
erTeuli, 
erTeuli 
$20-ad

120 mim di na re Ses yid vis fa si, er Te u li 
$22.

ma sa la re gu la ru lad ga mo i ye ne ba mim-
di na re sa war moo pro ce seb Si.

axali produqciis sawarmoeblad ramdeni iqneba saWiro masalebis relevanturi 
danaxarji? 

amoxsna

rigrigobiT ganvixiloT TiToeuli masala: 

a masala _ vinaidan sasawyobe maragi ar arsebobs, saWiro iqneba mTlianad 40 
aucilebeli erTeulis yidva, erTeuli $7-ad. es aris aSkarad fuladi saxsrebis 
gasvla, rac gamowveulia axali produqtis Seqmnis gadawyvetilebiT. cxadia, am 
masalis relevanturi danaxarji axali produqtisTvis  iqneba $280 (40 erTeuli 
x $7). 

b masala _ masalis 100 erTeuli, romelic ukve arsebobs sawyobSi, ukve 
aRar gamoiyeneba kompaniaSi, amitom Tu mas ar gamoiyeneben axal produqtSi, 
mosalodnelia, rom mas gayidian $12-ad. Tu daiwyeben axali produqtis warmoebas, 
am masalas aRar gayidian da es gavlenas iqoniebs fulad nakadebze. Sesyidvis 
Tavdapirveli fasi $10 Seuqcevadi danaxarjia da amitom ar aris relevanturi. 
garda amisa, axali produqtisTvis aucilebelia kidev 50 erTeuli, romelic 
kompaniam unda iyidos erTeuli $14-ad.

amgvarad, b masalis saboloo relevanturi danaxarji iqneba:

100 erTeuli × $12 (gayidvidan misaRebi `xelidan gaSvebuli~ amonagebi) = $1,200

50 erTeuli × $14 (Sesyidvis mimdinare fasi) $700

$1,900

g masala _ es masala regularulad gamoiyeneba kompaniaSi, amitom Tu sawyobSi 
arsebul 50 erTeuls gamoiyeneben axali produqtis sawarmoeblad, es imas 
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niSnavs, rom aucilebeli iqneba maragebis Sevseba. amis gamo, g masalis Sesyidva 
arsebuli produqtebisTvis gaizrdeba 50 erTeuliT. mimdinare Sesyidvis fasi $22 
gamoiyeneba g masalis relevanturi danaxarjis gamosaTvlelad, vinaidan es iqneba 
TiToeuli SeZenili erTeulis fasi. Sesyidvis Tavdapirveli fasi $20 Seuqcevadi 
danaxarjia, amitom ar aris relevanturi. 

maSasadame, g masalis relevanturi danaxarji axali produqtisTvis iqneba $2,640 
(120 erTeuli × $22).

me-2 magaliTi relevanturi SromiTi (samuSao Zalis) danaxarji

kompanias aqvs axali proeqti, romlisTvisac saWiroa sami tipis samuSao Zala: 

saaTebis 
saWiro  

raodenoba
damatebiTi informacia

arakvali-
ficiuri

12,000 saaTSi ixdian $8-s da arsebuli personali sru-
lad gamoiyeneba/dasaqmebulia. kompania axal 
TanamSromlebs daiqiravebs axali damatebiTi 
moTxovnis dasakmayofileblad.

naxevrad 
kvalificiuri

2,000 saaTSi ixdian $12-s. amgvari TanamSromlebis 
daqiraveba Znelia da kompanias yovelTvis hyavs 
mudmivi personali, im SemTxvevaSic ki, Tu maTT-
vis samuSao ar aris. amJamad xelmisawvdomia 800 
sT Tavisufali (mocdenili) dro da nebismieri 
damatebiTi saaTebis Sevseba moxdeba droebiTi 
personaliT, romelsac saaTSi $14-s gadauxdian.

kvalificiuri 8,000 saaTSi ixdian $15-s. am unarebis mqone TanamS-
romlebis mniSvnelovani deficiti arsebobs da 
erTaderTi gza, romlis meSveobiT SesaZlebeli 
iqneba am tipis samuSao Zalis mozidva axali pro-
eqtisTvis, es aris axlandeli X produqciis war-
moebaze dasaqmebuli personalis gadanawileba 
axal proeqtze. X produqtis erTeulis warmoe-
bas esaWiroeba 4 saaTi da mas moaqvs zRvruli 
mogeba $24/erTeulze.

ramdenia axali proeqtisTvis  saWiro kacsaaTebis relevanturi danaxarji? 

amoxsna

samuSao Zalis TiToeuli saxe ganvixiloT rigrigobiT: 

arakvalificiuri proeqtisTvis saWiroa 12,000 saaTi. kompania mzad aris, 
daiqiravos damatebiTi personali am moTxovnilebis  dasakmayofileblad. am 
gadawyvetilebasTan dakavSirebiT kompaniidan damatebiT gava fuladi saxsrebi 
(12,000 saaTi × $8)= $96,000. 



10

naxevrad kvalificiuri  2,000 saWiro saaTidan kompaniaSi ukve xelmisawvdomia 
800 saaTi da maT ukve uxdian anazRaurebas. ar arsebobs damatebiTi danaxarjebi, 
romelTa gawevac kompanias mouwevs axal proeqtSi Tavisufali saaTebis 
gamoyenebisas. Tumca, axali produqtisTvis kidev saWiroa darCenili 1200 saaTi, 
rac unda Seivsos droebiTi TanamSromlebis daqiravebiT. amgvarad, damatebiTi 
danaxarjebi maT xelfasze iqneba (1,200 saaTi × $14)  = $16,800. 

kvalificiuri samuSao Zalis relevanturi danaxarjis  gansazRvris procesi 
rTulia, Tu arsebuli samuSao Zala sxva samuSaodan axal proeqtze unda 
gadaanawilon da xSirad arasworad gamoiTvleba. am SemTxvevaSi, relevanturi 
danaxarjebi iqneba samuSao Zalis cvlad danaxarjebs plus zRvruli mogeba, 
romelsac kompania dakargavs imis gamo, rom samuSao Zalas veRar gamoiyenebs 
arsebuli miznebisTvis. 

aseT situaciasTan garkveuli `cduneba~ aris dakavSirebuli Cven vxedavT, rom 
erTnairi raodenobis kvalificiuri TanamSromlebi anazRaurebas iReben axal 
proeqtamdec da mis Semdegac, amitom erTaderTi relevanturi danaxarji iqneba 
dakarguli zRvruli mogebis alternatiuli Rirebuleba, romelic kompaniam 
`xelidan gauSva~ imis gamo, arsebuli X produqtis warmoebisTvis gamoyenebuli 
saaTebi (samuSao Zala) gadaitana axal proeqtze ($24/4 sT = $6/sT). es ar aris swori.

vTqvaT, magaliTad, samuSao Zalis 4 saaTi (kacsaaTi) ubralod daikarga imis gamo, 
rom muSaki samuSaodan ubralod ganTavisuflda (daeTxova xelmZRvanelobas)  
4 saaTiT. maSin kompania erTi erTeuliT nakleb X produqts gamouSvebda. ̀ xelidan 
gaSvebuli~ zRvruli mogebis ($24) gamoyeneba aris am erTi produqtiT gamowveuli 
amonagebis danakargis saboloo Sedegi, magram aseve masalebis, SromiTi da cvladi 
danaxarjebis ekonomiis Sedegi. Tumca, am SemTxvevaSi samuSao Zala ubralod 
gadadis erTi proeqtidan meoreSi, amitom $24 sworad ar gviCvenebs am efeqts, 
vinaidan kompania ekonomias ar iRebs samuSao Zalis danaxarjebidan.

amitom kvalificiuri samuSao Zalis relevanturi danaxarji iqneba:

8,000 sTi × $15 (samuSao Zalis mimdinare danaxarji saaTSi) = $120,000

8,000 sT × $6 (zRvruli mogebis danakargi yovel saaTze, romelic 
aRar daixarja X produqtis warmoebaze (axali proeqtis gamo))

$48,000

$168,000

me-3 magaliTi mowyobilobis relevanturi danaxarji

ramdenime wlis win kompaniam mowyobiloba iyida $300,000-ad. amJamad mowyobilobis 
sabalanso Rirebuleba Seadgens $50,000-s. kompanias SeeZlo $100,000 dolari 
daexarja mowyobilobis modernizaciaze, ris Sedegadac am mowyobilobis meSveobiT 
warmoebul produqcias SeeZlo moetana $150,000 zRvruli mogeba. mowyobilobas 
cveTa daericxeba wliuri $25,000. meore mxriv, Tu mowyobilobis modernizacia 
ar ganxorcieldeba, kompanias SeuZlia amJamad misi $75,000-ad gayidva. 

Tqve ni az riT, re le van tu ri da na xar je bis gaT va lis wi ne biT, kom pa ni am am mowyo bi lo-
bis mo der ni za cia un da ga na xor ci e los da ga mo i ye nos, Tu ax la ga yi dos?

amoxsna

Cven umal SegviZlia vTqvaT, rom $300,000 Sesyidvis danaxarji Seuqcevadi 
danaxarjia, xolo sabalanso Rirebuleba $50,000 da cveTis anaricxebi $25,000 ar 
warmoadgens fulad nakadebs, amitom arc erTi ar aris relevanturi danaxarji. 
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Tu mowyobilobaSi investicias Cadeben misi modernizaciisTvis, maSin warmoiSoba 
fuladi nakadis Semdegi cvlilebebi:

mowyobilobis modernizaciis danaxarjia: $100,000

• produqtebis zRvruli mogeba:  $150,000

• alternatiuli danaxarji: $75,000.

• amgvarad, relevanturi danaxarji iqneba:

modernizaciis danaxarji = $100,000

emateba zRvruli mogeba  = $150,000

akldeba `xelidan gaSvebuli~ amonagebi, romelic 
kompanias unda mieRo mowyobilobis gayidvidan   =

$75,000

fuladi saxsrebis wminda gasvla  = $25,000

vinaidan relevanturi danaxarjebi kompaniidan fuladi saxsrebis wminda gasvlaa, 
mowyobiloba unda gaiyidos, nacvlad imisa, rom daitovon, modernizacia Cautaron 
da gamoiyenon. 

me-4 magaliTi mowyobilobis relevanturi danaxarji

kom pa ni as ija riT aqvs aRe bu li qar xa na we li wad Si $60,000-ad. am Ja mad ga mo i ye ne ba 
mxo lod sa war moo far To bis na xe va ri. kom pa nia am Ja mad ixi lavs axa li mowyo bi lo-
be bis dad g mis Se saZ leb lo bas ga mo u ye ne bel na wil Si. mowyo bi lo ba eRi re ba $2.1 
mln, mi si amor ti ze ba gan xor ci el de ba 10 wlis man Zil ze. wli u ri cve Tis Tan xa 
iq ne ba $200,000, xo lo Sem deg ga i yi de ba $100,000-ad. kom pa nia axa li mowyo bi lo bis 
da zi a ne bas da azR vevs $5,000-is ode no bis wli u ri sa dazR ve vo Se na ta niT. 

ramdenia axali mowyobilobis Sesyidvis relevanturi danaxarji?

amoxsna

saijaro qira _ ar aris relevanturi danaxarji. imis miuxedavad, rom mogebis 
misaRebad kompanias SeeZlo qarxnis sawarmoo farTobis gamoyeneba, axali 
mowyobilobis SeZenis Sedegad aranairi cvlileba ar moxdeba saijaro qirasTan 
dakavSirebul fulad nakadSi. 

mowyobilobis Rirebuleba _ relevanturi danaxarjia, vinaidan mis SesaZenad unda 
gadaixadon $2.1 mln.

cveTa _ ar aris relevanturi danaxarji, vinaidan cveTa ar aris fuladi nakadi. 

ga yid vi dan mi Re bu li amo na ge bi _ re le van tu ri Ri re bu le ba a, vi na i dan es aris 
fu la di sax s re bi, rom le bic kom pa ni a Si Se mo va 10 we li wad Si, in ves ti ci is gan xor-
ci e le bis ga dawy ve ti le bis  mi Re bis  Se de gad.

dazR ve vis wli u ri da na xar ji _ re le van tu ri da na xar ji a, vi na i dan es aris da ma te-
bi Ti fiq si re bu li da na xar ji, ro me lic ga mow ve u lia in ves ti ci is gan xor ci e le bis 
ga dawy ve ti le bis Se de gad. 

es da na xar je bi un da Se vu da roT zRvrul mo ge bas, ro me lic Se iZ le ba mo i ta nos 
axal ma mowyo bi lo bam, ra Ta gan v sazR v roT, aq tiv Si Ca de bu li sa er To in ves ti cia 
fi nan su rad mim zid ve lia Tu ara.
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sagamocdo kiTxvebSi xSirad gvxvdeba iseTi situaciebi, romlebic ganvixileT 
1-l – me-4 magaliTebSi, sadac Tqven unda gansazRvroT, kompaniam unda daiwyos 
Tu ara muSaoba axal proeqtze/investiciaze/produqtze,  an SeiZleba gTxovdnen 
minimaluri fasis gamoTvlas, romelic kompaniam unda amoiRos momxmareblisgan 
Sesrulebuli samuSaosTvis.

me-5 magaliTi gadawyvetileba, Semdgomi damuSavebis Sesaxeb

kompania $12,000-ad yidulobs qimiur nivTierebas, romelsac specialuri 
teqnologiuri procesis gamoyenebiT kompania yofs or komponentad:

komponenti gasayidi fasi ($)  mikuTvnebuli danaxarjebi ($)

a 7,000 6,000

b 4,000 6,000

a komponenti SesaZlebelia gardaiqmnas a produqtad, Tu mis Semdgom damuSavebaze 

daixarjeba $6,000. a produqti gaiyideba $12,000-ad. b komponenti SeiZleba 

gardaiqmnas b produqtad, Tu Semdgom damuSavebaze daixarjeba $8,000. b produqti 
gaiyideba $15,000-ad. 

ra gadawyvetileba unda miiRos kompaniam am komponentebis damuSavebasTan 
dakavSirebiT imisaTvis, rom maqsimaluri mogeba miiRos? 

amoxsna

vinaidan sawyisi qimiuri nivTiereba or komponentad iyofa, SeuZlebelia erTi 
komponentis gakeTeba meoris gareSe. amitom, Tu kompania gadawyvets mxolod 
komponentebis gamoSvebas, orive komponentis danaxarjebi da amonagebi unda 
gaiTvaliswinos: 

damatebiTi amonagebi (orive komponentis gayidva) = $11,000

damatebiTi danaxarjebi (qimiuri nivTierebis Rirebuleba) = $12,000

wminda zarali  = ($1,000)

cxadia, es ar awyobs kompanias, vinaidan damatebiTi danaxarjebi aRemateba 
damatebiT amonagebs. 

axla ganvixiloT, sasargebloa Tu ara kompaniisTvis am komponentebis damuSaveba 
da gardaqmna produqtebad. 

a komponentis Semdgom gadamuSavebas da a produqtad gardaqmnas axlavs 
damatebiTi danaxarjebi $6,000-is odenobis da warmoiqmneba damatebiTi amonagebi 
$5,000-is ($12,000 _ $7,000) odenobis. kompanias amis gakeTeba ar uRirs, vinaidan 
damatebiTi danaxarjebi aRemateba damatebiT amonagebs. 

b komponentis Semdgom gadamuSavebas da b produqtad gardaqmnas axlavs 
damatebiTi danaxarjebi $8,000-is odenobis da warmoiqmneba damatebiTi amonagebi 
$11,000-is ($15,000 _ $4,000) odenobis. kompanias amis gakeTeba uRirs  , vinaidan 
damatebiTi amonagebi ufro metia, vidre damatebiTi danaxarjebi. 
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amgvarad miviRebT Semdeg sawarmoo gegmas: 

$ $

a komponentis amonagebi 7,000

b komponentis amonagebi 15,000

saerTo amonagebi 22,000

qimiuri nivTierebis Rirebuleba 12,000

b komponentis Semdgomi gadamuSaveba 8,000

saerTo danaxarjebi 20,000

zRvruli mogeba 2,000

me-6 magaliTi gadawyvetileba (warmoebis, saqmianobis) Sewyvetis Sesaxeb.

kom pa ni as aqvs 2 sa war moo xa zi da mis mmar T ve lo bi Ti aR ricx vis Ca na we reb Si  
naC ve ne bia Sem de gi mo na ce me bi:

sawarmoo xazi `a~ sawarmoo xazi `b~

$mln $mln $mln $mln

amonagebi 28 30

zRvruli danaxarjebi 12 _ 20 _

mudmivi danaxarjebi 10 14

saerTo danaxarjebi 22 34

mogeba/zarali _ 6 (4)

$24 mln-is odenobis mudmivi sawarmoo danaxarjebi ganawilda TiToeul sawarmoo 
xazze sawarmoo farTobis mixedviT, romelic qarxanaSi ukavia TiToeul sawarmoo 
xazs. 

kompania Sewuxebulia danakargebiT, romlis Sesaxebac informacias iRebs `b~ 
sawarmoo xazidan da ixilavs am xazis daxurvis SesaZleblobas. nebismieri sawarmoo 
xazis daxurvis Sedegad kompania miiRebs mTliani mudmivi danaxarjebis 25%-is 
odenobis ekonomias. 

unda daxuros kompaniam `b~ sawarmoo xazi? 

amoxsna

Semdeg cxrilSi naCvenebia damatebiTi fuladi nakadebi, romelsac kompania miiRebs 
`b~ sawarmoo xazis daxurvis Sedegad: 

amonagebis danakargi  = $30  mln

zRvruli danaxarjebis ekonomia = $20 mln

mudmivi danaxarjebis ekonomia ($24 mln × 25%) = $6 mln
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maSasadame, `b~ sawarmoo xazis daxurva ar aris kargi idea, vinaidan dakarguli 
amonagebi aRemateba danaxarjebis ekonomiis odenobas/Rirebulebas. 

vnaxoT, iqneb `a~ sawarmoo xazis daxurva sjobs? 

am gadawyvetilebis Sedegad warmoiSoba Semdegi damatebiTi fuladi nakadebi: 

amonagebis danakargi  = $28  mln

zRvruli danaxarjebis ekonomia = $12 mln

mudmivi danaxarjebis ekonomia   ($24 mln × 25%)   = $6 mln

`a~ sawarmoo xazis daxurva gamoiwvevs imas, rom dakarguli amonagebi gadaaWarbebs 
danaxarjebis ekonomiis odenobas/Rirebulebas, amitom esec ar aris kargi idea. 

si nam d vi le Si saq mis ar si ase Ti a – aq da mab ne ve lia mud mi vi da na xar je bis ne ba-
yof lo bi Ti prin ci piT ga na wi le bis efeq ti. ga dawy ve ti le bis mi sa Re bad ar se bu li 
mo na ce me bi uf ro sa sar geb lo for miT un da war mo vad gi noT: 

`sawarmoo xazi a~ `sawarmoo xazi b~ sul

$mln $mln $mln

amonagebi 28 30 58

zRvruli danaxarjebi 12 20 32

zRvruli mogeba 16 10 26

mudmivi danaxarjebi 24

mogeba/zarali 2

miaqcieT yuradReba mTliani mogeba ($2 mln) tolia `a~ sawarmoo xazis mogebisa  
($6 mln) da ̀ b~ sawarmoo xazis danakargebis jamis ($4 mln), rogorc Cans cxrilidan, 
romelic mocemuli gvqonda am magaliTis dasawyisSi. 

Tuki daixureba romelime sawarmoo xazi, kompania miiRebs mudmivi danaxarjebis 
ekonomias $6 mln-s ($4 mln × 25%), magram amave dros dakargavs zRvrul mogebas 
$16 mln-s an $10 mln-s. orive SemTxvevaSi, zRvruli mogebis danakargi gadaaWarbebs 
mudmivi danaxarjebis ekonomiidan misaReb fuladi saxsrebis moculobas.

me-7 magaliTi gadawyvetileba yidvis an warmoebis Sesaxeb

kompania awarmoebs produqts, romelic saWiroebs damuSavebas, ori Tanamimdevruli 
operaciis meSveobiT (operacia 1-l da operacia me-2), erTsa da imave mowyobilobaze. 
amJamad mowyobiloba mTlianad datvirTulia. masalebis danaxarji produqtis 
erTeulze $12-ia. 

pirveli operaciis Sesrulebis nacvlad, kompanias SeuZlia iyidos komponentebi, 
erTeuli $15-ad. es kompanias warmoebis moculobis gadidebis saSualebas miscems, 
vinaidan mowyobiloba gamoyenebuli iqneba mxolod meore operaciisTvis. 

pirvel operacias sWirdeba 0.25 saaTi manqanuri dro (manqanasaaTi), xolo meore 
operacias _ 0.5 saaTi manqanuri dro (manqanasaaTi). gaweuli SromiTi da cvladi 
zednadebi xarjebi saaTSi $16-ia, xolo mza produqcia iyideba erTeuli $30-ad. 



15

rogor unda moiqces kompania – mTeli produqti TviTon unda awarmoos, Tu iyidos 
komponentebi da meore operaciis meSveobiT daasrulos? 

amoxsna

aq aucilebelia sifrTxilis gamoCena, raTa davrwmundeT, rom gaviTvaliswineT 
yvela damatebiTi fuladi nakadi, romelic am gadawyvetilebam gamoiwvia. 

mowyobilobis saeqspluatacio danaxarjebi _ mowyobiloba ukve srulad 
gamoiyeneba pirvel da meore operaciebSi da isev srulad datvirTuli darCeba, 
magram mxolod meore operaciiT. amgvarad, mowyobilobis saeqspluatacio 
danaxarjebi ar Seicvleba, amitom es danaxarjebi relevanturi ar aris mocemuli 
gadawyvetilebisTvis.  

masala _ Tu kompania gadawyvets komponentebis yidvas, masalis danaxarji 
produqtis erTeulze gaizrdeba $12-dan $15-mde. 

warmoebis moculoba _ SeiZleba gaizardos 50%-iT, vinaidan amJamad TiToeul 
produqts esaWiroeba 0,5 manqanasaaTi meore operaciaSi, magram vinaidan axla 
pirveli operacia saWiro aRar iqneba, amiT gamonTavisufldeba 0,25 manqanasaaTi 
produqciis erTeulze. 

Tu davuSvebT, rom warmoebis moculoba iqneba 1,000 erTeuli, miviRebT fuladi 
nakadebis Semdeg suraTs (aq ignorirebulia SromiTi da cvladi zednadebi 
danaxarjebi, romlebic, rogorc viciT, ar icvleba). 

amonagebis gadideba (SesaZlebelia damatebiT 50%-is warmoeba) = 

500 damatebiTi erTeuli × $30    =

 
$15,000

danaxarjebis gadideba (masala/mxolod Sesyidvebis danaxarji/ 
Rirebuleba) = (1,500 x $15) _ (1,000 × $12) = $10,500

cxadia Rirs, rom kompaniam iyidos komponentebi, vinaidan am gadawyvetilebis 
Sedegad miRebuli damatebiTi amonagebi gadaaWarbebs damatebiT danaxarjebs. 

  

statia moamzada `saqmianobis Sedegebis marTvis~   
modulis sagamocdo komisiis wevrma,  

Jurnali `Student accountant~, 2019 wlis ivlisi 
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debitoruli davalianebis marTva
moduli `finansuri marTva~moduli `finansuri marTva~

`fi nan su ri mar T vis~ mo du lis sa xel m ZR va ne los Se sa val na wil Si, sa dac aR we ri lia 
sas wav lo miz ne bi, mi Ti Te bu li a, rom stu den tebs un da Se eZ loT `de bi to ru li 
da va li a ne bis mar T vis Se sa fe ri si me To de bis gan xil va, ga mo ye ne ba da Se fa se ba~. am 
sta di a Si ga mov yofT 6 na wils, sa dac uf ro zus tad gan vi xi lavT, kon k re tu lad 
ri si cod na mo eTxo ve baT stu den tebs ga moc da ze da ra sa xis una re bis ga mo ye ne ba 
un da Se eZ loT am kon teq s t Si. 

am statiaSi ganvixilavT debitoruli davalianebis marTvis Temas, raTa 
studentebis yuradReba gavamaxviloT sagamocdo kiTxvebis moTxovnebsa da pasuxis 
gacemis saTanado midgomebze. amasTan, studentebma mxedvelobaSi unda miiRon, rom 
debitoruli davalianebis marTvis zogierTi aspeqti ukve ganxiluli gvaqvs wina 
statiebSi. amitom, imisaTvis, rom srulyofili warmodgena Seiqmnan studentebma 
am Temaze, aucileblad unda waikiTxon `finansuri marTvis~ modulis Temebze 
dawerili sxva statiebic. kerZod: 

• ucxoeli momxmareblebis debitoruli davalianebebis (moTxovnebis) marTva 
(ix. Jurnali `buRaltruli aRricxva~, # 7, 2020 w.); da

• debitoruli davalianebis amoRebis alternatiuli meTodebi (ix. Jurnali 
`buRaltruli aRricxva~, # 9, 2018 w.)

debitoruli davalianebis marTvis ZiriTadi sferoebidebitoruli davalianebis marTvis ZiriTadi sferoebi

debitoruli davalianebis marTvaSi mniSvnelovania sami ZiriTadi aspeqti: 

• sanam kompania momxmarebelze gascems savaWro kredits, is unda darwmundes 
momxmareblis gadaxdisunarianobaSi. man unda gamoiyenos yvela SesaZlo 
xerxi, raTa Seamciros uimedo valebis warmoSobis riski. kompaniam nebismieri 
momxmareblis gadaxdisunarianoba unda Seamowmos, rogorc axali (potenciuri) 
momxmareblebis, ise didi xnis nacnobi momxmareblebis, raTa droulad 
Seiqmnas warmodgena maT potenciur problemebze. amgvari midgomis gamoyeneba 
gansakuTrebiT saWiroa kompaniis mTavari, mniSvnelovani momxmareblebis 
mimarT; 

• mas Semdeg, rac kompania gadawyvetilebas miiRebs savaWro kreditis gacemaze, 
man unda gansazRvros mocemuli konkretuli momxmareblisTvis Sesaferisi 
sakredito pirobebi. SemdgomSi kompanias aucileblad dasWirdeba saTanado 
sistema/meTodebi, romelic mas saSualebas miscems, gaako ntrolos debitoruli 
davalianebis dafinansebis danaxarjebi, anu monitoringi ganaxorcielos am 
sakredito pirobebis Sesrulebis mdgomareobasa da maT gadaxedvaze. 

• de bi to ru li da va li a ne bis mar T vis bo lo mTa va ri as peq tia mom x ma reb lis gan 
maT de bi to ru li da va li a ne bis an ga ri Seb ze fu la di sax s re bis mi Re bis uz run-
vel yo fis sis te ma. Tu kom pa ni as ar eq ne ba de bi to ru li da va li a ne bis mar T vis 
mkac ri sis te ma, ro me lic uz run vel yofs, rom yve la mom x ma re bel ma dro u lad 
ga da i xa don de bi to ru li da va li a ne bis Tan xe bi, gar du va lad ga iz r de ba mi si 
de bi to ru li da va li a ne be bis da fi nan se bis da na xar je bi da pa ra le lu rad ga-
iz r de ba uime do va le bis  war mo So bis ris ki da ma Ti ode no ba. 

axla Cven zemoaRniSnul aspeqtebs detalurad ganvixilavT.
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gadaxdisunarianobis Sefaseba gadaxdisunarianobis Sefaseba 

ZiriTadad arsebobs ramdenime meTodi, romelTa gamoyeneba kompanias SeuZlia 
arsebuli an potenciuri momxmareblis gadaxdisunarianobis Sesafaseblad: 

• bankis rekomendacia. imis miuxedavad, rom bankis rekomendaciis mopoveba 
sakmaod advilia, unda gaxsovdeT, rom potenciuri momxmarebeli/damkveTi, 
romlis Sefasebac Tqven gsurT bankis rekomendaciis meSveobiT, am bankisTvis 
ukve arsebuli klientia. amitom bankis rekomendaciaSi asaxuli iqneba mxolod 
faqtebi. Tumca, im SemTxvevaSic ki, Tu banks mocemul klientTan mimarTebiT 
garkveuli SiSi aqvs, saeWvoa, rom bankma Tqven es gagimxiloT;

• komerciuli rekomendacia komerciuli rekomendaciis mopoveba SesaZlebelia 
sxva kompaniisgan (kompaniebisgan), romelsac Tqvens potenciur momxmarebelTan 
saqmiani urTierTobebi da muSaobis gamocdileba aqvs. Tumca, SesaZlo 
sasamarTlo procesebis SiSis gamo, dRes yvela kompania ar iqneba mzad 
amisTvis da ar endomeba amgvari werilobiTi rekomendaciebis gacema. amitom 
ufro martivia potenciuri momxmareblis Sesaxeb moipovoT ara formaluri, 
aramed sityvieri informacia Tqveni nacnobebisgan, romlebic muSaoben Tqveni 
potenciuri momxmareblis kontrahent kompaniebSi;

• sareitingo saagento an sakredito istoriebis  biuro. es organizaciebi 
profesiul safuZvelze informacias yidian, sxva kompaniebisa da fizikuri 
pirebis Sesaxeb. amitom maTi movaleobaa, mogawodon rac SeiZleba sruli 
da utyuari informacia, Tqveni potenciuri momxmareblebis Sesaxeb _ aseTi 
saagentoebi xom imiT arian dainteresebuli, rom Tqven maT endobodeT da 
mudam maT mimarTavdeT momsaxurebis misaRebad;

• fi  nan   su  ri an   ga  riS   ge  ba. kom   pa  ni  is fi  nan   su  ri an   ga  riS   ge  ba sa  ja  rod xel   mi  saw   v   do  mi 
in   for   ma  ciaa da mi  si mo  po  ve  ba, ro  gorc we  si, rTu  li ar aris. imis mi  u  xe  da -
vad, rom mom   x   ma  reb   lis fi  nan   su  ri an   ga  riS   ge  bis ana  li  zi Se  iZ   le  ba da  gex   ma  roT 
ga  dawy   ve  ti  le  bis mi  Re  ba  Si imis Se  sa  xeb, mis   cemT Tu ara sa  vaW   ro kre  dits am 
mom   x   ma  re  bels, mniS   v   ne  lo  va  nia gax   sov   deT, rom xel   mi  saw   v   do  mi fi  nan   su  ri an  -
ga  riS   ge  ba Se  iZ   le  ba moZ   ve  le  bu  li iyos Tqve  ni miz   ne  bis   T   vis, an Se  iZ   le  ba da  ma -
xin   je  bu  lic ki iyos ga  miz   nu  li ma  ni  pu  la  ci  e  biT. Tu po  ten   ci  u  ri mom   x   ma  re  be  li 
msxvi  li kom   pa  ni  a  a, ma  Sin in   ter   net   Si ga  moq   vey   ne  bul sxva  das   x   va wya  ro  Si Se  iZ   le  ba 
uk   ve ar   se  bob   des ki  dec mi  si fi  nan   su  ri in   for   ma  ci  is mza ana  li  zi; 

• ma sob ri vi sa in for ma cio sa Su a le be bi dan mo po ve bu li in for ma ci a. erov nul da 
ad gi lob riv pre sa Si, Se sa ba mis dar gob riv Jur na leb sa da in ter net Si ga moq vey-
ne bul ma in for ma ci is ana liz mac Se iZ le ba na Te li moh fi nos kom pa ni is ax lan del 
mdgo ma re o bas. ma ga li Tad, Tu ma sob riv sa in for ma cio sa Su a le beb Si ga vi da 
in for ma cia imis  Se sa xeb, rom Tqven ma po ten ci ur ma mom x ma re bel ma da kar ga 
msxvi li Sem k ve Ti (an xel Sek ru le ba), an am kom pa ni i dan ax la xan wa vi da er Ti an 
ram de ni me di req to ri, es Se iZ le ba ima ze mi a niS neb des, rom am mom x ma re bels 
ga da uW re li prob le me bi aqvs; 

• pi ra di ur Ti er To ba pi ra dad mis v la po ten ci ur mom x ma re bel Tan misi moTxov ni-
le be bis da sa zu  s teb lad, sa va ra u dod, mom x ma re bel ze STa beW di le bas mo ax dens. 
es mis T vis iq ne ba ni Sa ni imi sa, rom Tqven da in te re se bu li xarT mom sa xu re bis 
ma Ra li xa ris xiT. ama ve dros, am g va ri Sex ved re bi dan ga i gebT, aris Tu ara es 
nam d vi lad is mom x ma re be li, ro mel zec uyoy ma nod gas cemT sa vaW ro kre dits. 
mar Ta li a, es ar aris, ase vTqvaT, yve la ze mec ni e ru li mid go ma, mag ram zog 
Sem Tx ve va Si da arc Tu ise iS vi a Tad, es mid go ma mu Sa obs, vi na i dan ne bis mi er 
ada mi ans, ro me lic war ma te biT xel m ZR va ne lobs da mar Tavs Ta vis biz ness, 
cxa dia eco di ne ba, ro gor un da ga mo i yu re bo des war ma te bu li kom pa ni a! 
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sakredito pirobebis gansazRvra da debitoruli davalianebis sakredito pirobebis gansazRvra da debitoruli davalianebis 
monitoringi monitoringi 

rogorc ki momxmarebels daumtkicdeba savaWro krediti, mas detalurad unda 
auxsnaT kreditis yvela piroba, kreditis gacemis periodidan dawyebuli vadamdeli 
angariSsworebisTvis gamiznuli SesaZlo fasdaTmobebis an/da gadauxdelobis/
sakredito pirobebis darRvevis sanqciebis Sesaxeb. ufro xSirad kompaniebis 
sakredito pirobebi SesabamisobaSi iqneba mocemul dargSi gavrcelebul 
sayovelTaod aRiarebul sakredito pirobebTan. 

yovelTvis ar aris  SesaZlebeli, rom momxmarebels Tavs moaxvio gansakuTrebuli 
sakredito pirobebi, vinaidan momxmareblebi, ufro xSirad, saucxood arian 
gaTviTcnobierebuli imis Sesaxeb, ra aris norma mocemul dargSi. amasTan, 
rogoric ar unda iyos dargSi miRebuli damkvidrebuli normebi, gaxsovdeT, rom 
yovelTvis arsebobs gamonaklisebi, rac damokidebulia TiToeuli momxmareblis  
sakredito reitingsa da masTan urTierTobis specifikaze. 

Tavdapirvelad, TiToeuli momxmareblisTvis unda ganisazRvros Sesaferisi 
sakredito limiti. sakredito limitis gazrda SesaZlebelia mxolod imis 
Sesabamisad, rogor gaizrdeba Tqveni rwmena TandaTan, am momxmareblis saimedoobis 
Sesaxeb. sakredito limitis gadaWarbebis nebismieri mcdelobis Sesaxeb informacia 
aucilebelia, rom mivides kreditis kontrolioris, an sxva pasuxismgebeli piris 
yuramde. unda gaxsovdeT, araeTikuri kompaniebi axal momwodeblebs eZeben xolme. 
isini pirvel, arc Tu ise didi SekveTisTvis axal momwodebels droulad uxdian 
fuls, xolo momdevno, ufro msxvili SekveTis gadaxdas ki aWianureben Zalian 
didi droiT. 

aucilebelia, rom kompania mudmivad Tvalyurs adevnebdes Tavisi debitoruli 
davalianebebis dafarvis mdgomareobas. am mizniT sasargebloa Semdegi angariSebis  
gamoyeneba: 

• debitoruli davalianebis analizi dafarvis vadebis mixedviT. aseTi angariSi 
dgeba TiToeuli momxmareblis Sesaxeb da periodebis WrilSi gviCvenebs 
Tanxebs, romelic mocemul momxmarebels isev gadasaxdeli aqvs, kreditis 
vadis miuxedavad. es instrumenti kompanias saSualebas aZlevs, gamoavlinos 
kreditis pirobebSi arsebuli nebismieri darRveva;

• an ga ri Si kre di tis ga mo ye ne bis Se sa xeb. es an ga ri Sic mza dde ba Ti To e u li mom-
x ma reb lis Se sa xeb da gviC ve nebs, mom x ma re be li am Ja mad sak re di to li mi tis 
ram den pro cents iye nebs. am g va rad, am saxis an ga ri Si gviC ve nebs, sa Wi roa Tu 
ara kre di tis li mi tis ga da xed va – gaz r da an Sem ci re ba, an xom ar aris dar-
R ve u li kre di tis li mi ti. 

es an ga ri Se bi er Tob li o ba Si gviC ve nebs, ram de nad eq vem de ba re ba kom pa nia de bi to-
ru li da va li a ne bis da ub ru neb lo bis risks. msxvil kom pa ni ebs Se uZ li aT da ma te biT 
mom x ma reb le bis daj gu fe ba/ k la si fic re ba qvey ne bis an / da dar ge bis mi xed viT, ra Ta 
Se a fa son da va li a ne bis da ub ru neb lo bis ris ki, qvey ne bi sa da dar ge bis mi xed viT 
da uf ro adek va tu ri sak re di to pi ro be bi Se i mu Sa on ar se bu li ris ke bis gaT va-
lis   wi ne biT. gar da ami sa, msxvi li kom pa ni e bi xSi rad Ta vi an Ti mom x ma reb le bis T vis 
qmni an sak re di to re i tin ge bis sa ku Tar sis te mas. 

imis mi u xe da vad, ram de nad go niv ru lia kom pa ni is mi er Se Ta va ze bu li Zi ri Ta di 
sak re di to pi ro be bi, ma inc auci le be lia pe ri o du lad am pi ro be bis ga a na li ze ba da 
ga da xed va/ Ses wo re ba, sa Wi ro e bi sa mebr. ma ga li Tad, go niv ru li ar aris zed me tad 
xan g r Z li vi sak re di to pe ri o de bis  Se Ta va ze ba. mag ram,  me o re mxriv, kom pa ni am 
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Se iZ le ba aR mo a Ci nos, rom kre di tis va de bis gaz r da mas ga yid ve bis mo cu lo bis 
gaz r das mo u tans. sak re di to pi ro be bis ne bis mi e ri cvli le ba Se iZ le ba Se fas des 
ise Ti me To de biT, rom le bic uk ve gan xi lu li gvqon da wi na sta ti a Si ̀ de bi to ru li 
da va li a ne bis amo Re bis al ter na ti u li me To de bi~. 

fuladi saxsrebis miReba  fuladi saxsrebis miReba  

es SeiZleba isedac icodeT, magram mainc gvinda aRvniSnoT: Tu gsurT fulis miReba 
momxmareblisgan, rogorc minimumi, Tqven mas angariS-faqtura unda warudginoT. 
mniSvnelovania, rom angariS-faqtura droulad warudginoT momxmarebels da 
uSecdomod iyos Sevsebuli. Tqven mier wardgenili angariS-faqturis miReba 
pirveli maCvenebelia imisa, rom TqvenTan fuladi saxsrebis miRebis uzrunvelyofis 
sistema efeqturad muSaobs. Tu angariS-faqturis miRebaze momxmarebels didxans 
uwevs lodini, an masSi raime uzustobebi an Secdomebia gaparuli, momxmarebels ar 
Seeqmneba iseTi STabeWdileba, rom TqvenTan debitorul davalianebaze momuSave 
ganyofileba efeqtianad muSaobs. zogierTma momxmarebelma SeiZleba isargeblos 
amgvari sisustiT da ar iCqaros gadaxda. 

garda amisa, angariS-faqturaSi arsebuli uzustobebi da Secdomebi SeiZleba 
zogierTma momxmarebelma mizezad gamoiyenos da ganacxados, rom mas TqvenTan 
warmoeqmna seriozuli uTanxmoeba gadaxdasTan dakavSirebiT da SeiZleba daayovnon 
yvela angariS-faqturis gadaxda iqamde, sanam srulad ar gadaiWreba problema. 

Tu kom pa nia swra fad, dro u lad ga ag zav nis uSec do mo an ga riS - faq tu ras, mas Se eZ-
le ba sxva das x va me To dis mTe li nak re bis ga mo ye ne ba imis T vis, rom uz run vel yos 
de bi to ru li da va li a ne be bis dro u li da far va. es me To de bi a:

• yo vel T vi u ri amo na ri de bi mom x ma re bel Tan sa an ga riS s wo re bo an ga ri Se bi dan. 
am g va ri do ku men te bis mom za de ba ad vi lia, ne bis mi e ri kom pi u te ru li sis te mis  
meS ve o biT, sa dac aRi ricxe ba ga yid ve bi, ra Ta amo na ri de bi ga eg zav nos mom x-
ma re bels. cxa di a, sa da vo sa kiTxia is, Tu cal ke ul mom x ma re bels ram de nad 
ubiZ gebs dro u lad ga dax dis ken am g va ri ti pis an ga ri Se bi /a mo na ri de bi; 

• werilebi gadaxdis Sexsenebis Sesaxeb. amgvar werilebs unda ugzavnidnen 
konkretul pirs, romelsac sasurvelia, rom ekavos sakmaod maRali Tanamdeboba 
momxmarebel kompaniaSi. Tumca, amgvari werilebis momzadeba da gagzavna cota 
rTulia da ufro Zviri jdeba, vidre zemoaRniSnuli amonaridebis momzadeba. 
garda amisa, SezRudulia am meTodis efeqtianobac; 

• darekva gadaxdis Sesaxseneblad. vinaidan Semosul zarebs yvela kompania 
pasuxobs, amgvarma zarebma SeiZleba sakmao diskomforti Seuqmnas im kompaniebs, 
romlebic gadaxdas agvianeben, im TvalsazrisiT, rom Tqven miiRoT saWiro 
Sedegi. Tu kreditis kontroliori regularulad ukavSirdeba debitori 
momxmareblis xelmZRvanelobis Sesaferis warmomadgenels da Tavazianad, 
magram mtkiced iTxovs gadaxdas, savaraudod, amgvari qmedeba saWiro Sedegs 
moitans;

• pi ra di kon taq ti. mom x ma reb lis sti mu li re ba, da va li a ne ba da fa ros, Se saZ-
le be lia ase ve gam yid ve li kom pa ni is xel m ZR va ne li pi ris pi ra di kon taq tiT 
mom x ma re be li kom pa ni is xel m ZR va ne lo bis  war mo mad ge nel Tan. ga dax de bis 
daC qa re bis am g va ri praq ti ka sak ma od gav r ce le bu lia iseT dar geb Si, sa dac 
mom x ma re bel Tan pi rad ur Ti er To bebs gan sa kuT re bu li mniS v ne lo ba aqvs 
_ ma ga li Tad, fir meb Si, rom le bic as ru le ben pro fe si ul sa bu Ral t ro an 
iuri di ul mom sa xu re bas; 
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• miwodebis Sewyveta. vinaidan Cvens CamonaTvalSi Tanamimdevrulad, simkacris 
mixedviT vixilavT davalianebis mqone momxmarebelze zemoqmedebisTvis 
mizanSewonil meTodebs, maTi gamoyenebisas sul ufro meti sifrTxilis 
gamoCena gmarTebT. Tu gasayidi saqoneli gamoSvebulia, specialurad 
mocemuli momxmareblis moTxovnilebebis mixedviT da, amasTan, Tqven xarT 
am saqonlis erTaderTi mwarmoebeli/mimwodebeli, maSin miwodebis Sewyveta 
iqneba mZlavri instrumenti, romlis gamoyenebiT Tqven miaRwevT gadaxdas. 
Tumca, grZelvadian perspeqtivaSi, nebismier momxmarebels yovelTvis 
eqneba imis SesaZlebloba, rom ipovos sxva momwodebeli, amitom, Tu 
Tqven dausabuTeblad gamoiyenebT miwodebis Sewyvetis meTods, SeiZleba 
momxmarebeli dakargoT. Tu Tqveni saqoneli aris tipuri nakeToba, romlis 
SeZena bevr momwodebelTan aris SesaZlebelia, maSin cxadia, miwodebis 
Sewyveta TqvenTvis susti instrumenti iqneba, romelic ufro sarwmunoa, 
rom momxmareblis dakargviT dasruldeba; 

• sa sa mar T los T vis mi mar T va. es me To di un da Se mo i na xoT uki du re si Sem Tx ve vis-
T vis, vi na i dan sa sa mar   T   los T vis mi mar T va Zvi ri jde ba da, sa va ra u dod, am g va ri 
qme de biT mom x ma re bel sac da kar gavT; 

• gare saagentosTvis mimarTva, romelic muSaobs davalianebebis amoRebaze. 
rogorc zemoT aRvniSneT, sasamarTlosTvis mimarTvasTan dakavSirebiT, es 
meTodic Zviria da esec momxmareblis dakargvasac gamoiwvevs.

zogierT msxvil kompanias sakuTari Sida ganyofilebebi aqvs, romlebic muSaoben 
davalianebebis amoRebaze da maT momxmareblis davalianebebis marTva iqamdec 
evalebaT, sanam kompania mimarTavs gare saagentoebs. Tumca, am SemTxvevaSi, 
Tu gamyidvel kompanias surs momxmareblis SenarCuneba, maSin aucilebelia, 
momxmarebels zustad auxsnaT, rom maTTan jer isev muSaobs gamyidveli kompaniis 
Sida ganyofileba da ara gare organizacia. sxva SemTxvevaSi, momxmarebelma 
SeiZleba amgvari qmedeba zewolad da daSinebad miiRos, rac gamyidveli kompaniis 
reputacias zians miayenebs.

rogor davaCqaroT debitoruli davalianebis gardaqmna fulad rogor davaCqaroT debitoruli davalianebis gardaqmna fulad 
saxsrebad?saxsrebad?

arsebobs ori ZiriTadi meTodi, romlebic debitoruli davalianebis fulad 
saxsrebad gardaqmnis procesis daCqarebis saSualebas iZleva – es aris faqtoringi 
da fasdaTmobebi vadamdeli angariSswoebisTvis/gadaxdisTvis. studentebs unda 
SeeZloT am meTodebis erTmaneTisgan gansxvaveba da aseve kargad unda esmodeT 
maTi upiratesobebi da naklovanebebi. ufro metic, sagamocdo kiTxvebSi arc 
Tu ise iSviaTad sTxoven studentebs, rom fulad gamoxatulebaSi gamoiTvalon 
momxmareblisTvis SeTavazebuli fuladi saxsrebis miRebis axali politikis 
savaraudo wminda efeqti. yvela es aspeqti gaSuqebuli iyo zemoxsenebul adrindel 
statiaSi – `debitoruli davalianebis amoRebis alternatiuli meTodebi~. im 
sakiTxebisa garda, romlebic ganxilulia am statiaSi, zogierT kiTxvaSi SeiZleba 
studentebs sTxovdnen vadamdeli angariSswoebisTvis gacemuli fasdaTmobis 
gamoTvlas, romelic gamoxatuli iqneba procentul maCveneblebSi. amgvari kiTxvis 
SesaZlo pasuxis  axsna SesaZlebelia Semdeg magaliTze. 

magaliTi magaliTi 

kompaniis politikis Sesabamisad, kompania momxmarebels sTavazobs gadaxdis 
30-dRian ganvadebas, magram amJamad, faqtobrivad, momxmareblebi saSualod ixdian 
41 dRis ganmavlobaSi. fulis miRebis daCqarebis mizniT, kompania ixilavs 1% 
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fasdaTmobis SemoRebis SesaZleblobas 10 dRis manZilze gadaxdis SemTxvevisTvis. 
kompania Tavis  sabrunav kapitals afinansebs overdraftis meSveobiT, romlis 
wliuri Rirebulebaa 9%.  

mogeTxovebaT:

gamoiTvaloT SeTavazebuli fasdaTmobis wliuri Rirebuleba da SeafasoT, Rirs 
Tu ara, rom kompaniam SemoiRos amgvari fasdaTmoba. 

amoxsnaamoxsna

davuSvaT, momxmarebelma SeiZina $100-is Rirebulebis saqoneli. Tu momxmarebeli 
daeTanxmeba SeTavazebul fasdaTmobas, kompania 10 dReSi miiRebs $99 dolars da 
ara $100-s  41 dReSi. 

es situacia SegviZlia ase warmovidginoT, kompania momxmareblisgan valad iRebs 
$99 dolars 31 dRiT (41 – 10) da amisTvis ixdis $1 procents. amgvarad, 31-dRiani 
saprocento ganakveTi iqneba: 

1/99 × 100%. 

Semdeg es ganakveTi unda gamovsaxoT wliur ekvivalentSi: 

(1 + 1/99)(365/31) – 1 = 0.126

amgvarad, SeiZleba vTqvaT, rom SeTavazebuli fasdaTmobis wliuri Rirebuleba 
procentul gamoxatulebaSi Seadgens 12.6%. 

Tu kom pa nia fas daT mo bas ar mis cems da mom x ma reb lis gan ga dax dis mi Re bas da e lo-
de ba zed me tad 10 dRe, kom pa ni as mo u wevs uf ro me ti ses xis aRe ba over d raf tis 
far g leb Si. vi na i dan over d raf tis wli u ri pro cen ti Se ad gens mxo lod 9%-s, Se Ta-
va ze bu li fas daT mo ba uf ro Zvi ri aR moC n de ba kom pa ni is T vis da ami tom kom pa ni am 
mom x ma re bels ar un da Ses Ta va zos am g va ri fas daT mo ba. 

mi aq ci eT yu radRe ba, rom Cvens ga moT v leb Si ar sad ar ga mog vi ye ne bia kom pa ni is 
gan va de bis for ma lu ri po li ti ka (sak re di to pe ri o di) 30 dRe. Tqven mzad un da 
iyoT imis T vis, rom amo ca neb Si, gan sa kuT re biT tes tu ri for ma tis amo ca neb Si, 
arc Tu iS vi a Tad aris mo ce mu li zed me ti in for ma cia, yu radRe bis ga sa fan ti/ 
da mab ne ve li va ri an te bis sa xiT. es kar gi me To dia im stu den te bis ga mo sav le nad, 
rom le bic dar w mu ne bu lni ari an Ta vi anT cod na Si. 

ma ga li Ti, ro me lic ze moT ga var Ci eT, exe bo da gam yid ve lis kon teq s t s / po zi ci as. 
gar da ami sa, sa ga moc do amo ca ne bis  far g leb Si ase Ti si tu a cia Se iZ le ba gan xi lu li 
iyos myid ve li kom pa ni is po zi ci i dan da stu dents Se iZ le ba sTxov d nen fas daT-
mo ba ze myid ve lis / mom x ma reb lis uaris Tqmis Ri re bu le bis ga moT v las. mi aq ci eT 
yu radRe ba, rom fas daT mo ba ze myid ve lis uaris Tqmis Ri re bu le ba = gam yid ve lis 
mi er Se Ta va ze bu li fas daT mo bis  Ri re bu le bas. 

ma Sin, Tu ga vag r Ze lebT ze moT gan xi lul ma ga liTs da da vuS vebT, rom myid ve li/ 
mom x ma re be li uars ity vis fas daT mo ba ze, am uaris wli u ri Ri re bu le bac pro cen-
tul ga mo xa tu le ba Si iq ne ba 12.6%. 

Tu myid ve li/ mom x ma re be li da e Tan x me ba fas daT mo bas, mas, sa va ra u dod, mo u wevs 
da ma te bi Ti fu la di sax s re bis ses xad aRe ba over d raf tis sa xiT, ra Ta ga dax da 
ga na xor ci e los va da ze ad re. Seg viZ lia vi va ra u doT, rom myid ve lis T vis over-
d raf tis Ri re bu le ba ise Ti ve a, ro gorc gam yid ve lis T vis  (9%). es aris  go niv-
ru li daS ve ba, vi na i dan Tu ori ve kom pa nia eko no mi kis er T sa da ima ve seq tor Si 
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saq mi a nobs, ma Ti over d raf te bis sap ro cen to ga nak ve Te bi, sa va ra u dod, TiT q mis 
er T na i ri iq ne ba.

amgvarad, myidvels/momxmarebels SesaZlebloba aqvs, uari Tqvas fasdaTmobaze 
(da amisTvis dakargavs 12.6%-s), an daeTanxmos overdrafts (gadaixdis  9%-s). 
cxadia, myidvelisTvis zemoaRniSnuli fasdaTmoba ufro xelsayrelia da amitom 
man am fasdaTmobiT unda isargeblos. 

Cven ze moT Ca ta re bu li ga an ga ri Se be bis meS ve o biT vaC ve neT va da ze ad re ga-
dax dis / va dam de li an ga riS s wo re bis fas daT mo bis  Zi ri Ta di Ta vi se bu re ba. Tu 
myid ve lis T vis xel say re lia fas daT mo ba, sa va ra u dod, is xel say re li ar iq ne ba 
gam yid ve lis T vis _ mis T vis Zvi ri iq ne ba. ase ve swo ria sa pi ris pi ro mtki ce bac – 
fas daT mo ba, ro me lic xel say re lia gam yid ve lis T vis, sav se biT Se saZ le be li a, rom 
Za li an Zvi ri iyos myid ve lis T vis. 

daimaxsovreT formula, romlis meSveobiT SesaZlebelia fasdaTmobis SeTavazebis, 
an fasdaTmobaze uaris Tqmis wliuri Rirebulebis gamoTvla:

(1 + D/(100 – D))(365/t) – 1 x 100%

sadac

D = fasdaTmoba (2% = 2 da a.S.) 

t = vada, romliTac mcirdeba gadaxdis gadavadeba fasdaTmobis gamoyenebisas.

angariS-faqturebis ganaRdeba angariS-faqturebis ganaRdeba 

an ga riS - faq tu ris ga naR de ba esec er T -er Ti me To di a, rom lis ga mo ye ne bac gam yid-
vels Se uZ lia imis T vis, rom da aC qa ros mom x ma reb lis de bi to ru li da va li a ne bis 
gar daq m na fu lad sax s re bad. Tu gam yid vels ara aqvs sak ma ri si fu la di sax s re bi, 
mas Se uZ lia mi mar Tos or ga ni za ci as, ro me lic ewe va an ga riS - faq tu re bis ga naR de bis 
mom sa xu re bas. es or ga ni za cia gam yid vels ases xebs fuls da Se sa ba mis da u fa rav 
de bi to rul da va li a ne bas ga mo i ye nebs, gam yid ve lis T vis mi ce mu li ses xis uz run-
vel yo fis sa xiT. 

yve  la  ze xSi  rad am   g   va  ri mom   sa  xu  re  biT da  ka  ve  bu  li or   ga  ni  za  cia gam   yid   vels 
uricxavs da  u  fa  ra  vi de  bi  to  ru  li da  va  li  a  ne  bis Tan   xis da  ax   lo  e  biT 75%-s. zog 
Sem   Tx   ve  va  Si, am   g   va  ri ̀ fas   dak   le  bu  li~ an   ga  riS   -   faq   tu  re  bi/   va  le  bi iuri  di  u  lad mi  e -
yi  de  ba ze  mox   se  ne  bul or   ga  ni  za  ci  as, sxva Sem   Tx   ve  va  Si Se  iZ   le  ba ar mi  e  yi  dos, ara  med 
ga  for   m   de  ba ro  gorc ses   xis uz   run   vel   yo  fa. ro  de  sac myid   ve  li bo  los    da   bo  los 
da  fa  ravs de  bi  to  rul da  va  li  a  ne  bas, an   ga  riS   -   faq   tu  re  bis gam   naR   de  be  li or   ga  ni  za -
cia ga  ses   xe  bul fuls ukan da  ib   ru  nebs pro  cen   teb   Tan er   Tad da sxva Se  Tan   x   me  bul 
wa  ma  xa  li  se  bel Tan   xeb   Tan er   Tad. 

an ga riS - faq tu re bis ga naR de ba xSi rad kon fi den ci a lu rad xde ba, anu myid ve li/ mom-
x ma re be li ve ras d ros ver ga i gebs imis  Se sa xeb, rom mi si de bi to ru li da va li a ne ba 
odes Rac iyo an ga riS - faq tu re bis ga naR de bis ga ri ge bis sa ga ni. 

ro gorc vxe davT, an ga riS - faq tu re bis ga naR de ba hgavs faq to rings imiT, ro gorc 
xde ba da fi nan se bis ga ce ma. praq ti ka Si xSi rad an ga riS - faq tu re bis ga naR de bis 
mom sa xu re bas igi ve kom pa ni e bi as ru le ben, rom le bic mo na wi le o ben faq to rin gis 
ga ri ge beb Si. Tum ca, an ga riS - faq tu re bis ga naR de bi sas gam yid ve li kom pa nia isev 
ag r Ze lebs Ta vi si ga yid ve bis wig nis war mo e bas da ur Ti er T q me de bas mom x ma re bel Tan 
de bi to ru li da va li a ne bis da far vis pro ces Si. gar da ami sa, ro de sac faq to rin gi 
mud miv Se Tan x me bas war mo ad gens, an ga riS - faq tu re bis ga naR de bis ga ri ge ba Sed ge ba 
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2 er T je ra di ga ri ge bis gan, ro me lic kom pa ni as sa Su a le bas aZ levs, Se iv sos  fu-
la di sax s re bis dro e bi Ti uk ma ri so ba. 

an ga riS - faq tu re bis ga naR de ba Se iZ le ba sa sar geb lo iyos mci re da sa Su a lo sa war-
mo e bis T vis ma Sin, ro de sac isi ni xel Sek ru le bebs de ben msxvi l mom x ma reb leb Tan. 
cxa dia, msxvi li mom x ma reb lis gan mi Re bu li Sek ve Ta es kar gi axa li am ba vi a, mag-
ram am g var ma xel Sek ru le beb ma Se iZ le ba mci re da sa Su a lo sa war mos prob le me bi 
Se uq m nas fu la di sax s re bis Wril Si. saq me ima Si a, rom msxvil mom x ma re bel Tan 
ga for me bu li xel Sek ru le be bi, ro gorc we si, da de bu li iq ne ba mci re da sa Su a lo 
sa war mos T vis Za li an mniS v ne lo van Tan xeb ze da, mar Ta li a, msxvi li mom x ma reb le bi, 
ro gorc we si, sa i me do ga dam x de le bi ari an, mag ram isi ni xSi rad aR we ven ga dax dis 
ar se bi Ti va diT ga da va de bas.

das k v nadas k v na

or ze  mo  aR   niS   nul sta  ti  as   Tan er   Tad, am sta  ti  a  Si gan   xi  lu  li sa  kiTxe  bi stu  den  -
tebs Se  a  i  a  ra  Rebs sa  ba  zo cod   niT, ro  me  lic auci  le  be  lia am Te  meb   Tan da  kav   Si  re -
bul sa  ga  moc   do kiTx   veb   ze kva  li  fi  ci  u  ri pa  su  xis ga  sa  ce  mad `fi  nan   su  ri mar   T   vis~ 
mo  du  lis ga  moc   da  ze. 

yo vel T vis un da gax sov deT, rom de bi to rul da va li a ne bis mar T vas Tan da kav Si re-
bu li da na xar je bi uf ro nak le bi un da iyos im sar ge bel ze, ro me lic un da mi i RoT 
mom x ma reb lis T vis ga dax dis ga da va de bis gar k ve u li va dis mi ce miT.

statia moamzada `finansuri marTvis~  
modulis sagamocdo komisiis wevrma,  

Jurnali `Student accountant~,  
2020 wlis ianvari



24

informaciis warmodgena diagramebisa da 
grafikebis meSveobiT

moduli `mmarTvelobiTi aRricxva~moduli `mmarTvelobiTi aRricxva~

sa aR ricx vo mo na ce me bi xSi rad war mod ge ni lia cif re bis cxri lis sa xiT, zog jer 
uf ro mar ti via cif re bis ga mo beW d va eleq t ro nuli cxri li dan, an bu Ral t ru li 
aR ricx vis prog ra mu li uz run vel yo fis pa ke ti dan. mar Ta li a, am g va ri me To diT 
in for ma ci is war mod ge nis Se de gad de ta lur cif rebs mi vi RebT, mag ram es Se iZ le ba 
ar iyos yo vel T vis yve la ze efeq tu ri gza in for ma ci is war mo sad ge nad da ga sa zi-
a reb lad. gar k ve ul Sem Tx ve veb Si, Se iZ le ba auci le be li iyos zo gi er Ti Zi ri Ta di 
in for ma ci is ga mok ve Ta, uf ro Tval sa Ci nod war mo Ce na, sa va ra u dod, gar k ve ul 
cif rebs So ris ur Ti er T kav Si ris meS ve o biT, an auci le be li iyos ten den ci e bis 
ga mov le na. gra fi ke bis an di ag ra me bis sa xiT mo na ce me bis sa Ta na dod war mod ge na 
Se iZ le ba iT q vas, rom er T -er Ti sa sar geb lo sa a na li zo in s t ru men ti a, xo lo Tu 
Sem deg mo na ce me bis ax s na efeq ti a nad mox de ba, es mniS v ne lov nad ga a ad vi lebs da 
xels Se uwyobs ga dawy ve ti le bis mi Re bis pro cess. 

`mar T ve lo bi Ti aR ricx vis~ mo du lis sas wav lo prog ra ma Si mo iTxo ve ba, rom stu den-
tebs un da Se eZ loT sxva das x va di ag ra mis (an gra fi kis) Zi ri Ta di ma xa si a Teb le bis 
aR we ra, Se sa fe ri si di ag ra me bi sa Tu gra fi kis gan sazR v ra kon k re tu li si tu a ci e-
bis T vis da di ag ra meb ze war mod ge ni li mo na ce me bis in ter p re ta ci a. 

ar se bobs prog ra mu li uz run vel yo fis mra va li pa ke ti, rom le bic mom x ma re bels 
ise Ti di ag ra me bis Seq m nis sa Su a le bas aZ levs, rom le bic Za li an pro fe si o na lur 
do ne zea mom za de bu li, mag ram mniS v ne lo va ni a, rom stu den tebs na Te li war mod-
ge na hqon deT sxva das x va ti pis di ag ra ma ze da Se eZ loT sa Ta na do ti pis di ag ra mis 
Ser Ce va sa Wi ro mo na ce me bis war mo sad ge nad. 

Se  u  fe  re  be  li di  ag   ra  me  bis meS   ve  o  biT mo  na  ce  me  bis war   mod   ge  nis Se  de  gad iseT in  -
for   ma  ci  as mi  vi  RebT, ro  mel   mac Se  iZ   le  ba Sec   do  ma  Si Se  iy   va  nos mkiTx   ve  li. ter  -
mi  ni `di  ag   ra  ma~, far   To ga  ge  biT, ro  gorc we  si, mo  i  cavs yve  la ti  pis gra  fik   sa da 
ne  bis   mi  er sxva ti  pis di  ag   ra  mas, rom   le  bic ga  mo  i  ye  ne  ba mo  na  ce  me  bis gra  fi  ku  lad 
war   mo  sad   ge  nad. zo  gi  er   Ti ti  pis di  ag   ra  mas gra  fiks uwo  de  ben, xo  lo sxve  bis   T   vis 
iye  ne  ben ter   mins di  ag   ra  mas, ma  ga  li  Tad yve  la  ze gav   r   ce  le  bu  lia ter   mi  ni wrfi  vi 
gra  fi  ki, mag   ram ase gav   r   ce  le  bu  li ar aris ter   mi  ni sve  to  va  ni di  ag   ra  ma. Cve  ni 
sta  ti  is miz   ne  bis   T   vis sity   ve  bi `di  ag   ra  ma~ da `gra  fi  ki~ ur   Ti  er   T   Sem   c   v   lel ter  -
mi  ne  bad mi  iC   ni  eT, zo  ga  di msje  lo  bi  sas.

am sta    ti   a    Si gan       vi    xi    lavT mra    val       na   i    ri ti    pis di   ag       ra    mebs, ase    ve ma    xa    si   a    Teb       lebs, 
rom       lis mi    xed       vi    Tac Seg       viZ       lia kon       k       re    tu    li ti    pis mo    na    ce    me    bis       T       vis Se    sa    fe    ri    si di  -
ag       ra    mis Ser       Ce    va. gar       da ami    sa, zo    gi   erT sa    sar       geb       lo rCe    vas da mi    Ti    Te    bas mog       cemT, 
di   ag       ra    me    bis meS       ve   o    biT mo    na    ce    me    bis war       mod       ge    na    sa da di   ag       ra    meb       ze war       mod       ge    ni    li 
mo    na    ce    me    bis in       ter       p       re    ta    ci   as       Tan da    kav       Si    re    biT. imi    saT       vis, rom Tval       sa    Ci    nod da   i   -
na    xoT, rom zo    gi   er       Ti ti    pis di   ag       ra    ma ar Se   e    fe    re    ba zo    gi   er       Ti ti    pis mo    na    ce    mebs, 
zo    gi   er       Ti mo    na    ce    me    bis war       mo    sad       ge    nad ga    mo    vi    ye    nebT Se   u    fe    re    bel di   ag       ra    mas da 
vna    xavT, es in       for       ma    ci   is Si    na   arss ro    gor da   a    ma    xin       jebs.

mar       ti    vi ver       ti    ka    lu    ri sve    to    va    ni di   ag       ra    me    bi, (ho    ri    zon       ta    lu    ri) sve    to    va    ni di   ag       ra   -
me    bi da wrfi    vi gra    fi    ke    bi mo    na    cem       Ta er       Ti da ima    ve nak       re    bis       T       vis (di   ag       ra    me    bi 1-5)  
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di   ag       ra    ma 1-li.  di   ag       ra    ma 1-li.  

pro    duq       ci   is ga    yid       ve    bipro    duq       ci   is ga    yid       ve    bi

pro    duq       ci   is 
ga    yid       ve    bi

1-l – me-5 diagramebidan TiToeulSi erTi da imave monacemebis nakrebia 
warmodgenili. xSirad am tipis diagramaze warmodgenili monacemebi moicavs 
drois ramdenime periods, magaliTad wlebs, kvartalebs an Tveebs, Tumca, am 
tipis diagramebis gamoyeneba SesaZlebelia aseve drois erTi periodis monacemebis 
sailustraciodac, magram im SemTxvevaSi, Tu monacemebi sxvadasxva regions an 
sxvadasxva donis produqcias exeba. es diagramebi aigeba ori koordinatTa RerZis 
meSveobiT, sadac damoukidebeli cvladi naCvenebi iqneba (abscisTa) X-RerZze, 
xolo damokidebuli cvladi _ (ordinatTa) Y-RerZze. 

me-2 diagrama.me-2 diagrama.

produqciis gayidvebi qvedanayofebis mixedviT _ 2013 w.produqciis gayidvebi qvedanayofebis mixedviT _ 2013 w.

CrdiloeTi CrdiloeTi 
samxreTi samxreTi 

aRmosavleTi aRmosavleTi 
dasavleTidasavleTi

1-li da me-2 di ag ra me bi aris mar ti vi sve to va ni di ag ra me bis ni mu Se bi. sve te bi 
mo na ce me bis mniS v ne lo bas / Ri re bu le bas gviC ve nebs ver ti ka lu rad da Ti To e u li 
sve ti iq ne ba ra i me stan dar tu li si ga nis. mi aq ci eT yu radRe ba, rom sve te bis si-
maR le gan s x va ve bu li a, ra Ta aisa xos Ri re bu le bis mo na ce me bi, xo lo Ti To e u li 
sve tis si ga ne ama Tu im kon k re tul gra fik ze er T na i ri iq ne ba. mar Ta li a, es ori 
di ag ra ma aris er Ti da ima ve ti pis Zi ri Ta di di ag ra mis ni mu Si, mag ram mci re gan-
s x va ve be bia maT stil Si, ris Se sa xe bac auci leb lad un da aRi niS nos. 

1-li di ag ra ma gviC ve nebs mTli a ni ga yid ve bis cif rebs 5-wli a ni pe ri o dis T vis, sa-
dac wle bi naC ve ne bia X-Rer Z ze, xo lo fu la di Tan xe bi _ Y-Rer Z ze. auci le be lia 
di ag ra mas ax l des pi ro bi Ti niS ne bis gan mar te ba (ix. 1-li di ag ra ma mar j v niv). am 
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Sem Tx ve va Si Cans, rom mo na ce me bi pro duq ci is ga yid veb Tan aris da kav Si re bu li. 
ro gorc we si, pi ro bi Ti niS ne bis gan mar te ba av to ma tu rad ga mo aqvs di ag ra ma ze 
prog ra mu li uz run vel yo fis pa kets, mag ram es yo vel T vis aris auci le be li, 
ker Zod, ro de sac mxo lod mo na ce me bis er Ti mwkri vi gvaqvs da di ag ra mas aqvs Se-
sa fe ri si sa Ta u ri. 

me-2 di ag ra mac mar ti vi sve to va ni di ag ra mis ni mu Si a, mag ram mo na ce me bi da kav Si-
re bu lia mxo lod erT wel Tan da Ti To e u li sve ti gviC ve nebs kom pa ni is biz ne sis 
ro me li Rac qve da na yofs. ase, rom X-Rer Zi ar aris wle bi, ara med gviC ve nebs 
qve da na yo febs – Crdi lo e Ti, sam x re Ti, aR mo sav le Ti da da sav le Ti. yu radRe ba 
mi aq ci eT ima sac, rom di ag ra mis sti lic co ta Ti Sec v li li a aq di ag ra ma war mod-
ge ni lia sam gan zo mi le bi an for mat Si (am g var di ag ra mebs mo cu lo biT di ag ra meb sac 
uwo de ben), pi ro bi Ti niS ne bis gan mar te be bi amo Re bu lia da Y-Rer Z ze war mod ge-
ni li mo na ce me bi dam r g va le bu lia aTa sis si zus tiT, ris ga moc Rer Zis war we rac 
Se sa ba mi sad Sec v li li a.

me-3 diagrama.me-3 diagrama.

pro    duq       ci   is ga    yid       ve    bipro    duq       ci   is ga    yid       ve    bi

me-3 di ag ra mac sve to va ni di ag ra mis er T -er Ti na ir sa xe o baa (si nam d vi le Si es aris 
ho ri zon ta lu ri sve to va ni di ag ra ma). ho ri zon ta lu ri sve to va ni di ag ra me bi 
hgavs ver ti ka lur sve to van di ag ra mebs da ga mo i ye ne ba msgav si ti pis in for ma ci-
is war mo sa Ce nad, mag ram aq mo na ce me bi war mod ge ni lia ho ri zon ta lu ri sve te bis 
meS ve o biT, ver ti ka lu ri sve te bis nac v lad. ase, rom aqac wle bi da mo u ki de be li 
cvla de bi a, mag ram ax la wle bi naC ve ne bia ver ti ka lur, Y-Rer Z ze da ara ho ri zon-
ta lur, X-Rer Z ze. 

me-4 diagrama.me-4 diagrama.

pro    duq       ci   is ga    yid       ve    bipro    duq       ci   is ga    yid       ve    bi
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me-5 diagrama.me-5 diagrama.

pro    duq       ci   is ga    yid       ve    bipro    duq       ci   is ga    yid       ve    bi

me-4 da me-5 di ag ra me bi mar ti vi wrfi vi gra fi ke bi a. es aris gra fi ke bis yve la ze 
gav r ce le bu li sti li, Tum ca ma Ti mi zan Se wo ni lo ba gan sa kuT re biT iseT si tu a-
ci ebs mi e sa da ge ba, ro de sac un da vaC ve noT ra i me maC ve neb lis cvli le bis di na mi ka, 
gar k ve u li pe ri o dis gan mav lo ba Si. mkiTx vels am g va ri gra fi ki uC ve nebs pe ri o-
di dan pe ri o dam de mo na ce me bis moZ ra o bas, vi na i dan wer ti le bi er T ma neT Tan aris 
da kav Si re bu li da swo red me-4 da me-5 di ag ra ma ze (gra fik ze) yve la ze kar gad Cans 
cvli le be bi, rac mkiTx vels da ex ma re ba ten den ci is da nax va Si/ ga mov le na Si. 

kar gad da ak vir diT, faq tob ri vad, ori ve di ag ra ma er T na ir mo na ce mebs gviC ve-
nebs, Tum ca, Y-Rer Z ze gan s x va ve bu li mas S ta be bia ga mo ye ne bu li. swo red Y-Rer Zis 
mas S ta bis Sec v lis ga mo, mkiTx vel ma Se iZ le ba sxva das x vag va rad ga i gos gra fik ze 
ga mo sa xu li in for ma ci a. am gra fi ke bis ma ga li Teb ze  vna xavT, sxvas Tan er Tad, ra 
di di mniS v ne lo ba aqvs gra fi kis T vis mas S ta bis swo rad Ser Ce vas. 

ro gor ga i gebs mkiTx ve li 1-l ro gor ga i gebs mkiTx ve li 1-l –– me-5 di ag ra meb ze war mod ge nil mo na ce- me-5 di ag ra meb ze war mod ge nil mo na ce-
mebs? mebs? 

1-li da me-3 di ag ra ma er T na ir mo na ce mebs gviC ve nebs, rom le bic war mod ge ni lia 
msgav si for ma tis di ag ra me biT (ver ti ka lu ri sve ti da ho ri zon ta lu ri sve ti). 
ase Ti ti pis di ag ra me bi mkiTx vels naT lad uC ve nebs ga yid ve bis mo cu lo bis aS ka ra 
Tan da Ta no bi Ti zrdis ten den ci as, xo lo ba dis dax ma re biT, di ag ra ma ze Se saZ le be-
lia ga yid ve bis da ax lo e bi Ti mniS v ne lo be bis amo kiTx va, ro me lic mi iR we va Ti To e-
ul wels. es ten den cia mkiTx vel ma Se iZ le ba vi zu a lu rad uf ro naT lad da i na xos  
wrfi vi gra fi ke bis meS ve o biT, ro me lic naC ve ne bia me-4 da me-5 di ag ra meb ze. 

me-4 di ag ra ma ze ver ti ka lu ri Y-Rer Zis mas S ta bi iwye ba nu liT, ase, rom pir ve-
li mo niS nu li wer ti li ma Ra li Cans mas S tab ze. am gra fi kis mkiTx vel ma Se iZ le ba 
ifiq ros, rom ga yid ve bis ten den cia aris sak ma od Tan da Ta no bi Ti da zo mi e ri zrda 
xuT w li a ni pe ri o dis gan mav lo ba Si. amis sa pi ris pi ro ra mes gviC ve nebs me-5 di ag ra ma. 
am di ag ra ma zec igi ve mo na ce me bia ga mo ye ne bu li, mag ram am di ag ra mi dan mi Re bu li 
gzav ni li is aris, rom 2009-2011 wle bis gan mav lo ba Si uf ro mkveT ri zrda da fiq-
sir da, xo lo 2012-2013 wleb Si zrda uf ro mniS v ne lo va ni Cans, vid re me-4 di ag ra-
ma ze. es imi Tia ga mow ve u li, rom mas S ta bi Se ic va la da, amas Tan, Y-Rer Zis mas S ta bi 
ise Ti mniS v ne lo biT iwye ba, ro me lic nak le bia pir ve li mo na ce mis mniS v ne lo ba ze. 

me-2 di ag ra ma mkiTx ve lis T vis na Te li su ra Tia imi sa, ro gor ga na wil da ga yid ve bis 
mo cu lo be bi kom pa ni is cal ke ul qve da na yof ze erT kon k re tul wels da ga mok ve-
Ti lad gviC ve nebs, rom da sav le Tis qve da na yofs ga ci le biT mci re wvli li Se aqvs 
kom pa ni is mTli an ga yid veb Si, vid re da nar Cen sam qve da na yofs. auci leb lad un da 
aRi niS nos, rom gar k ve u li sif r Txi lis ga mo Ce na gvmar Tebs, ro de sac vkiTxu lobT 
da va a na li zebT am ti pis sam gan zo mi le bi an (mo cu lo biT) di ag ra ma ze naC ve neb 
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mniS v ne lo bebs. sve tis uka na mxa re gviC ve nebs zust mniS v ne lo bas. me-2 di ag ra ma ze 
Crdi lo e Tis qve da na yo fis ga yid ve bi, faq tob ri vad, aRe ma te ba $200,000-s, mag ram 
Tu Cven di ag ra mas Sev xe dav diT sve tis wi na mxri dan, ise Ti STa beW di le ba Seg veq-
m ne bo da, TiT qos ga yid ve bis mo cu lo ba $200,000-ze ba de ze nak le bia. 

ver ti ka lu ri sve to va ni, ho ri zon ta lu ri sve to va ni da wrfi vi di ag ra me bi mo na ce-
me bis mra va li nak re bis T vis (mra val maC ve neb li a ni di ag ra me bi) (ix. di ag ra me bi 6-8).

me-6 diagrama.me-6 diagrama.

mTliani ga    yid       ve    bi da mTliani danaxarjebimTliani ga    yid       ve    bi da mTliani danaxarjebi

mTliani
ga    yid       ve    bi

mTliani
danaxarjebi

me-7 diagrama.me-7 diagrama.

mTliani ga    yid       ve    bi da mTliani danaxarjebimTliani ga    yid       ve    bi da mTliani danaxarjebi

mTliani
ga    yid       ve    bi

mTliani
danaxarjebi

ver ti ka lu ri sve to va ni, ho ri zon ta lu ri sve to va ni da wrfi vi di ag ra me bi, sa mi ve 
Se iZ le ba ga mo ye ne bu li iyos mo na cem Ta ram de ni me nak re bis T vis, im pi ro biT, Tu 
mo na ce me bis ricxob ri vi di a pa zo ni msgav si a, (mi aq ci eT yu radRe ba: sa er Tod, Se-
saZ le be li a, rom er T sa da ima ve di ag ra ma ze ga mo i sa xos mo na ce me bis ori nak re bi, 
ro me lic Sed ge ba mniS v ne lov nad gan s x va ve bu li ricx vi Ti mniS v ne lo be bis mqo ne 
mo na ce me bis gan, mag ram am ti pis di ag ra mebs am sta ti a Si ar gan vi xi lavT, rad gan 
Se ta ni li ar aris Tqvens sas wav lo prog ra ma Si). 

me-6 da me-7 di ag ra me bi er T sa da ima ve di ag ra ma ze gviC ve nebs mo na ce mebs, ro gorc 
mTli a ni ga yid ve bis, ise mTli a ni da na xar je bis Se sa xeb. amas Tan, me-6 di ag ra ma 
mo na ce mebs gviC ve nebs ver ti ka lu ri sve to va ni di ag ra mis meS ve o biT, xo lo me-7 
di ag ra ma _ wrfi vi gra fi kis meS ve o biT. 

me-8 di ag ra ma mTli a ni ga yid ve bis mo cu lo bas gviC ve nebs Ti To e u li qve da na yo fis 
mi xed viT 5-wli a ni pe ri o dis T vis (2009-2013). ver ti ka lur sve to van / ho ri zon ta lur 
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sve to van di ag ra mebs, rom le bic  mo na cem Ta ram de ni me nak rebs war mo a Cens, zog jer 
uwo de ben rTul an mra val maC ve neb li an di ag ra mebs. mi aq ci eT yu radRe ba, rom sa mi ve 
di ag ra mis T vis gan sa kuT re biT mniS v ne lo va ni ele men tia pi ro bi Ti niS ne bis gan mar te-
be bi, ra Ta Se saZ le be li iyos mo na ce me bis sxva das x va nak re bis er T ma ne Tis gan ga mij v na. 

me-8 diagrama.me-8 diagrama.

gayidvebi qvedanayofebis mixedviTgayidvebi qvedanayofebis mixedviT

CrdiloeTi 

samxreTi 

aRmosavleTi 

dasavleTi

rogor gaigebs mkiTxveli me-6-8 diagramebze warmodgenil monacemebs?rogor gaigebs mkiTxveli me-6-8 diagramebze warmodgenil monacemebs?

am ti pis gra fi kis ga mo ye ne ba Se saZ le be lia sxva das x va pe ri o dis ab so lu tu ri mo na ce-
me bis sxva das x va nak re bis Se sa da reb lad. me-6 da me-7 di ag ra ma ze mkiTx vels Se uZ lia 
er T ma neTs Se u da ros mTli an da na xar jeb sa da mTli an ga yid vebs So ris ur Ti er T-
kav Si ri/ Ta na far do ba 5-wli a ni pe ri o dis T vis da Se niS navs, rom 2012 da 2013 wleb Si 
da na xar je bis do ne ga yid ve bis do nes Tan Se da re biT ga i zar da. me-6 di ag ra ma ze es 
aS ka rad Cans, vi na i dan da So re ba mTli a ni ga yid ve bis  sve teb sa da mTli a ni da na xar-
je bis sve tebs So ris Sem ci re bu li a. me-7 di ag ra ma ze 2 wrfis vi zu a lu rad war mod-
ge na, rom le bic TiT q mis er T ma ne Tis pa ra le lu rad mi e mar Te ba, naT lad gviC ve nebs, 
rom mTli a ni da na xar je bi uf ro swra fi tem piT iz r de ba, vid re mTli a ni ga yid ve bi.

mkiTxveli me-8 diagramas rom Sexedavs, erT diagramaze bevr monacems dainaxavs, 
kerZod, monacemebis oTx nakrebs 5 wlidan TiToeuli wlisTvis, ris gamoc sul 
20 svetia am diagramaze. marTalia, am diagramaze warmodgenili monacemebi isedac 
naTelia, magram yuradReba unda mivaqcioT mainc imas, rom erTi diagrama ar 
gadavtvirToT Zalian bevri monacemiT. mkiTxvels am informaciis interpretacia 
SeuZlia ori gziT nebismieri erTi wlis TiToeuli qvedanayofis gayidvebis 
monacemebis SedarebiT, an rigrigobiT TiToeuli qvedanayofis SerCeviT da 
gayidvebis doneebis cvlilebebis gaanalizebiT TiToeuli qvedanayofisTvis, 
xuTwliani periodis ganmavlobaSi. 

es diagrama mkiTxvels aZlevs imis saSualebas, rom TiToeuli wlis gayidvebis 
komponentebi Seudaros faqtobrivi gayidvebis cifrebs (cota mogvianebiT Cven 
ganvixilavT sxva diagramebs, romlebic amgvari analizis saSualebas iZleva 
procentul gamoxatulebaSi).  miaqcieT yuradReba, rom am tipis diagramidan 
mkiTxveli informacias ver miiRebs, kompaniis mTliani gayidvebis Sesaxeb (Tu 
TviTon mkiTxveli ar daajamebs oTxi svetis  monacemebs). me-8 diagrama gviCvenebs, 
rom marTalia CrdiloeTis qvedanayofis gayidvebi zomierad mudmivi darCa 
periodis ganmavlobaSi, magram samxreTisa da aRmosavleTis qvedanayofebSi 
SeimCneva gayidvebis zrdis tendencia (Tu ar gaviTvaliswinebT 2012 wels 
aRmosavleTis qvedanayofis gayidvebis mcire dacemas) da dasavleTis qvedanayofSi 
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_ gayidvebis dacemis tendencia. 

komponenturi/gayofilareebiani svetovani diagramebi (ix. me-9 diagrama)komponenturi/gayofilareebiani svetovani diagramebi (ix. me-9 diagrama)

vertikalur da horizontalur komponentur svetovan diagramas sxvanairad 
gayofilareebian svetovan diagramasac uwodeben, rac xazs usvams im faqts, rom 
diagramaze mxolod jamuri maCveneblebi ki ar aris warmodgenili ramdenime 
sxvadasxva drois periodisTvis  (an produqtebis an regionebis da a.S. Sesaxeb), 
aramed naCvenebia jamuri monacemebis Semadgeneli komponentebis analizi. mTliani 
cifri warmodgenilia svetis simaRlis meSveobiT (an svetis sigrZis mixedviT, 
horizontalur svetovan diagramaSi) da vertikaluri sveti an horizontaluri 
sveti gayofilia jamuri Tanxis sxvadasxva komponentad ise, rom TiToeuli 
komponentis garCeva SesaZlebelia gansxvavebuli feriT. aqve unda aRvniSnoT, rom 
jamuri cifris analizs misi Semadgeneli nawilebis meSveobiT gviCvenebs wriuli/
seqtoruli diagramebic, romlebsac mogvianebiT ganvixilavT, magram seqtorul 
diagramebSi amgvari analizis Cveneba SesaZlebelia mxolod erTi periodisTvis 
(an produqtis/adgilmdebareobis da a.S.). 

me-9 diagrama am tipis/komponenturi svetovani diagramis kargi magaliTia. 

me-9 diagrama.me-9 diagrama.

mTliani gayidvebi qvedanayofebis mixedviTmTliani gayidvebi qvedanayofebis mixedviT

dasavleTi

aRmosavleTi

samxreTi

CrdiloeTi

vertikaluri svetebis zeda nawili gviCvenebs mTlian gayidvebs, magram misi 
Semadgeneli 4 komponenti naCvenebia sxvadasxva feriT, rac gviCvenebs mTliani 
gayidvebis Semadgeneli monacemebis cvlilebas, kompaniis qvedanayofebis mixedviT 
5-wliani periodisTvis. igive informacia SegviZlia warmovadginoT komponenturi 
horizontaluri svetovani diagramis meSveobiT, komponenturi vertikaluri 
svetovani diagramis analogiurad. 

rogor gaigebs mkiTxveli me-9 diagramaze warmodgenil monacemebs? rogor gaigebs mkiTxveli me-9 diagramaze warmodgenil monacemebs? 

svetebis simaRlis ganxilviT mkiTxvels SeuZlia naTlad dainaxos, rom 2009-2013 
wlebSi mTliani gayidvebisTvis damaxasiaTebelia TandaTanobiT zrdis tendencia. 
Tu ufro kargad davakvirdebiT TiToeuli svetis komponentebs, aSkarad Cans, rom 
gayidvebis done CrdiloeTis qvedanayofSi ucvlelia TiToeul wevrs (TiTqmis 
$200,000-ia), xolo samxreTis qvedanayofis gayidvebisTvis damaxasiaTebelia 
aSkarad mniSvnelovani zrda TiToeul wels. aseve aSkarad Cans, rom aRmosavleTis 
qvedanayofis gayidvebi yovel wels izrdeboda, 2012 wlis gamoklebiT dasasrul, 
dasavleTis qvedanayofi, romlis gayidvebis doneebi yvelaze mcirea xuTive wlidan 
TiToeul wevrs, faqtobrivad. ganicdis gayidvebis maCveneblebis Semcirebas mTeli 
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saanalizo  periodis ganmavlobaSi. es diagrama gadawyvetilebis misaRebad metad 
sasargeblo informacias gvaZlevs, radgan gviCvenebs, rogorc mTlian cifrebs, 
ise sasargeblo cifrebs, calkeuli qvedanayofis mixedviT. mkiTxvels calkeuli 
qvedanayofis informaciis gamokvleva aseve SeuZlia damatebiT procentuli 
maCveneblebis gamoTvliT da amiT warmodgenas Seiqmnis imis Taobaze, ra wvlili 
Seaqvs (procentul maCveneblebSi) TiToeul qvedanayofs kompaniis mTliani 
gayidvebis formirebaSi. 

wriuli/seqtoruli diagramebi (ix. me-10 da me-11 diagramebi)wriuli/seqtoruli diagramebi (ix. me-10 da me-11 diagramebi)

wri u li/ seq to ru li di ag ra mac gviC ve nebs mTli a ni cif ris daS las Se mad ge nel kom-
po nen te bad, mag ram seq to rul di ag ra ma ze Se saZ le be lia mxo lod er Ti pe ri o dis 
mTli a ni cif ris kom po nen te bis (an er Ti pro duq tis / re gi o nis da a.S.) war mo Ce na. 
imi saT vis, rom di ag ra ma gviC ve neb des ram de ni me pe ri o dis mo na ce mebs, sa Wi roa 
ram de ni me seq to ru li di ag ra ma. seq to ru li di ag ra mis Sed ge ni sas di ag ra me bis 
prog ra mu li uz run vel yo fa av to ma tu rad ga mo iT v lis Ti To e u li kom po nen tis 
pro cen tul maC ve ne bels mTli an ja mur cif r Tan mi mar Te biT. pro cen te bi naC ve ne bi 
iq ne ba seq to re bis sa xiT, xo lo mTli a ni wre iq ne ba 100%. amis ga ke Te ba, cxa di a, 
Se saZ le be lia xe li Tac, Ti To e u li seg men tis Se sa fe ri si maC ve neb lis ga moT v liT. 
vi na i dan mTe li wre 360 gra du si a, mis kom po nents, ro mel sac mTli a ni cif ris me-
oTxe di na wi li uka vi a, di ag ra ma ze naC ve ne bi iq ne ba ro gorc 90-gra du si a ni seq to ri. 

me-10 diagrama.me-10 diagrama.

mTliani gayidvebi qvedanayofebis mixedviT _ 2009mTliani gayidvebi qvedanayofebis mixedviT _ 2009

samx. 
27%

dasav.
12%

aRmosav.
19%

Crdil. 
42%

me-11 diagrama.me-11 diagrama.

mTliani gayidvebi qvedanayofebis mixedviT _ 2013mTliani gayidvebi qvedanayofebis mixedviT _ 2013

34%

4%

30%
32%

dasavleTi

aRmosavleTi

samxreTi

CrdiloeTi
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me-10 da me-11 di ag ra me bi mar ti vi seq to ru li di ag ra me bis ni mu Se bia, rom le bic 
gviC ve nebs ga yid ve bis mTli an mo cu lo bas Se mad ge ne li kom po nen te bis _ qve da na-
yo fe bis mi xed viT. me-10 di ag ra ma exe ba 2009 wels, xo lo me-11 di ag ra ma _ 2013 
wels. wre ze naC ve ne bi seq to re bis zo me bis Se da re biT (ro gorc we si, pro cen tu li 
maC ve neb le bi Tvi Ton wre ze aris xol me naC ve ne bi, Tum ca am mo na ce me bis Cve ne ba 
Se saZ le be lia wris ga re Tac, an Se saZ le be lia ma Ti Ca nac v le ba ab so lu tu ri maC-
ve neb le biT) mkiTx ve li naT lad da i na xavs qve da na yo fe bis ga yid ve bis cvli le bebs 
er T ma ne Tis mi marT, sa a na li zo pe ri o dis T vis. mi aq ci eT yu radRe ba, rom mci re 
gan s x va ve baa am ori di ag ra mis stils So ris, vi na i dan me-10 di ag ra ma ze mo na ce me-
bis sa xel wo de be bi naC ve ne bia wre ze, xo lo me-11 di ag ra ma ze naC ve ne bia ro gorc 
pi ro bi Ti niS ne bis gan mar te be bi, wris ga reT. 

ro gor ga i gebs mkiTx ve li me-10 da me-11 di ag ra meb ze war mod ge nil mo na ce mebs? ro gor ga i gebs mkiTx ve li me-10 da me-11 di ag ra meb ze war mod ge nil mo na ce mebs? 

Tu gan vi xi lavT mxo lod 2013 wlis seq to rul di ag ra mas (me-11 di ag ra ma), mkiTx-
vels Se uZ lia da i na xos, rom Crdi lo e Tis, sam x re Ti sa da aR mo sav le Tis qve da-
na yo feb ma, sa mi vem ga yid ve bis  msgavs do ne ebs mi aR wi a: sam x re Tis qve da na yof ma 
34%-s, Crdi lo e Tis qve da na yof ma 32%-s da aR mo sav le Tis qve da na yof ma _ 30%-s 
kom pa ni is mo ce mu li wlis mTli a ni ga yid ve bis. aq ase ve aS ka rad Cans, rom da sav-
le Tis qve da na yo fi qmnis mTli a ni ga yid ve bis mxo lod 4%-s, rac mniS v ne lov nad 
cu di maC ve ne be lia sxva qve da na yo feb Tan Se da re biT. Tu am wels izo li re bu lad 
Sev xe dav T / ga va a na li zebT, war mod ge nas ver Se viq m niT mTli an su raT ze. da sav le-
Tis qve da na yo fi ax lad gax s ni li qve da na yo fi xom ar aris da ami tom ba zar ze ver 
ax dens jer gav le nas? 

Tu Sev xe davT 2009 wlis ima ve mo na ce mebs (me-10 di ag ra ma) da Se va da rebT pro cen-
tul maC ve neb lebs, aS ka ra gax de ba, rom ase ar aris. 2009 wels da sav le Tis qve da-
na yof ze mo di o da mTli a ni ga yid ve bis 12%. Tum ca, yo vel T vis, Ta vis Ta vad es ar 
niS navs imas, rom da sav le Tis qve da na yo fis ga yid ve bis ab so lu tu ri maC ve neb le bi 
da e ca (Tum ca, me-8 da me-9 di ag ra meb ze war mod ge ni li mo na ce me bi dan, faq tob ri vad, 
Cven vi ciT, rom ase a), mag ram uda vod imas niS navs, rom da sav le Tis qve da na yo fis 
ga yid ve bis mTli a ni pro cen tu li maC ve ne be li Za li an mniS v ne lov nad nak le bi iyo, 
sxva qve da na yo feb Tan Se da re biT. sam x re Ti sa da aR mo sav le Tis qve da na yo fe bis 
wi li gaz r di lia ko mpa ni is mTli an ga yid veb Si, xo lo da sav le Tis qve da na yo fis 
msgav sad, Crdi lo e Tis qve da na yo fis wi lic Sem cir da mTli an ga yid veb Si 2009 wels 
ar se bu li 42%-dan 32%-mde 2013 wels, Tum ca, ab so lu tur maC ve neb leb Si Crdi lo-
e Tis qve da na yo fis ga yid ve bis mo cu lo be bi uc v le li dar Ca, ro gorc vna xeT me-8 
da me-9 di ag ra me bi dan. 

mniS v ne lo va nia gax sov deT, rom seq to ru li di ag ra ma ar gviC ve nebs mTli an maC ve-
neb lebs, ara med mxo lod gviC ve nebs maT Se mad ge nel na wi lebs. sav se biT Se saZ le be-
li a, rom seq to ru li di ag ra mis gar k ve u li kom po nen te bi pro cen tu lad gaz r di li 
iyos uf ro ad rin de li pe ri o dis  ana lo gi ur seq to rul di ag ra mas Tan Se da re biT, 
mag ram Tu sa a na li zo maC ve neb lis mTli a ni mo cu lo ba da e ca, ma Sin ab so lu tu ri 
ra o de no bac nak le bi iq ne ba. 

100%-i a ni kom po nen tu ri sve to va ni di ag ra me bi (ix. me-12 da me-13 di a ga ra me bi)100%-i a ni kom po nen tu ri sve to va ni di ag ra me bi (ix. me-12 da me-13 di a ga ra me bi)

me-12 da me-13 di ag ra me bi aris 100%-i a ni kom po nen tu ri ver ti ka lu ri da ho ri-
zon ta lu ri sve to va ni di ag ra me bis ni mu Se bi, Se sa ba mi sad. am di ag ra meb ze war mod-
ge ni lia seq to ru li di ag ra mis msgav si in for ma ci a, vi na i dan Seg viZ lia da vi na xoT 
mTli a ni cif ris kom po nen te bi, Tum ca faq tob ri vi mTli a ni Tan xe bi naC ve ne bi a, 
ro gorc 100%. am di ag ra ma ze Seg viZ lia er Tad war mo vad gi noT ise Ti in for ma ci a, 
rom lis war mod ge nac Se saZ le be li iq ne bo da 5 gan cal ke ve bu li seq to ru li di ag-
ra mis meS ve o biT. mar Ta li a, Ti To e u li kom po nen tis pro cen tu li maC ve neb le bi 
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Se iZ le ba av to ma tu rad ar ga mo i ta nos prog ra mul ma uz run vel yo fam pir da pir am 
ti pis di ag ra ma ze, mag ram, ro gorc we si, Se saZ le be li a, rom es pro cen tu li maC-
ve neb le bi vaC ve noT sve teb ze. 

me-12 diagrama.me-12 diagrama.

mTliani gayidvebis analizi qvedanayofebis mixedviTmTliani gayidvebis analizi qvedanayofebis mixedviT

dasavleTi 

aRmosavleTi

samxreTi

CrdiloeTi 

  

me-13 diagrama.me-13 diagrama.

mTliani sawarmoo danaxarjebis analizi saxeebis mixedviTmTliani sawarmoo danaxarjebis analizi saxeebis mixedviT

masala 

pirdapiri Sroma 

sawarmoo z/x

arasawrmoo z/x

  

rogor gaigebs mkiTxveli me-12 da me-13 diagramebze warmodgenil rogor gaigebs mkiTxveli me-12 da me-13 diagramebze warmodgenil 
monacemebs? monacemebs? 

me-12 da me-13 di  ag   ra  me  bi  dan mkiTx   ve  li ver mi  i  Rebs in   for   ma  ci  as, ro  me  lic exe  ba 
mTli  a  ni ga  yid   ve  bis an mTli  a  ni sa  war   moo da  na  xar   je  bis do  nes da ami  tom mkiTx   ve  li 
ve  ra  na  ir ko  men   tars ver ga  a  ke  Tebs ra  i  me ten   den   ci  is Se  sa  xeb, anu di  ag   ra  me  bi  dan 
ver ga  i  gebs, mTli  a  ni ga  yid   ve  bi da mTli  a  ni da  na  xar   je  bi iz   r   de  ba, Tu mcir   de  ba 
5-wli  a  ni pe  ri  o  dis gan   mav   lo  ba  Si. Tum   ca, es di  ag   ra  me  bi sa  sar   geb   lo in   for   ma  ci -
as iZ   le  va, ga  yid   ve  bis ana  li  zis   T   vis qve  da  na  yo  fe  bis mi  xed   viT (me-12 di  ag   ra  ma) da 
mTli  a  ni sa  war   moo da  na  xar   je  bis Se  sa  xeb, da  na  xar   je  bis sa  xe  e  bis mi  xed   viT (me-13 
di  ag   ra  ma) ama  ve pe  ri  od   Si. es ki Se  iZ   le  ba Za  li  an sa  sar   geb   lo in   for   ma  cia iyos 
ga  dawy   ve  ti  le  be  bis mi  sa  Re  bad. me-12 di  ag   ra  mi  dan naT   lad Seg   viZ   lia da  vi  na  xoT, 
rom am pe  ri  od   Si Tan   da  Ta  no  biT ic   v   le  ba ga  yid   ve  bis Se  mad   gen   lo  ba qve  da  na  yo  fe  bis 
mi  xed   viT. ro  gorc ad   rec aR   v   niS   neT, aqac mniS   v   ne  lo  va  nia gax   sov   deT, rom pro  cen  -
te  bis zrda an Sem   ci  re  ba yo  vel   T   vis ar niS   navs imas, rom ab   so  lu  tu  ri mo  na  ce  me  bi 
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ga  i  zar   da an Sem   cir   da. me-13 di  ag   ra  ma ase  ve gviC   ve  nebs, rom ma  sa  la, pir   da  pi  ri Sro  ma 
da sa  war   moo zed   na  de  bi xar   je  bi Tan   da  Tan sul uf   ro did wils ika  vebs mTli  an 
da  na  xar   jeb   Si, xo  lo ara  sa  war   moo da  na  xar   je  bis xved   ri  Ti wi  li mniS   v   ne  lov   nad 
Sem   cir   da mTli  an da  na  xar   jeb   Si.

ganfenis diagrama da  ganfenis diagrama da  XYXY diagrama (ix. me-14 da me-15 diagramebi) diagrama (ix. me-14 da me-15 diagramebi)

gan fe nis di ag ra me bis ga mo ye ne ba Se saZ le be lia ori sxva das x va ti pis ricxob ri vi 
mo na ce me bis nak rebs So ris (mo na cem Ta wyvi le bi) ur Ti er T kav Si ris war mo sa Ce nad, 
ro de sac gra fik ze mo na cem Ta er Ti nak re bi aisa xe ba X-Rer Z ze, xo lo me o re Y-Rer-
Z ze. gan fe nis di ag ra mas ricxob ri vi mniS v ne lo be bis 2 Rer Zi aqvs, ro me lic asa xavs 
or cvlads. Sem deg cxril Si mo ce mu li mo na ce me bi ga mo ye ne bu li iyo gan fe nis 
di ag ra mis da sa xa zad, ro me lic gviC ve nebs ur Ti er T kav Sirs war mo e bis do ne eb sa 
da mTli an da na xar jebs So ris. sxva das x va Tvis war mo e bis do ne e bi sxva das x va na i-
ri a, mag ram zo gi erT Tve Si er T na i ria war mo e bis do ne e bi, mag ram gan s x va ve bu lia 
da na xar je bi. 
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100 110 90 100 100 130 110 90 120 130 140 100

mTliani  
danaxarjebi ($)

2,500 2,600 2,200 2,600 2,550 3,000 2,650 2,300 2,800 2,900 2,950 2,400

es in for ma cia war mod ge ni lia me-14 di ag ra ma ze, gan fe nis di ag ra mis meS ve o biT. 
mi aq ci eT yu radRe ba, rom wer ti le bi Se iZ le ba Sej gu fe bu li iyos war mo e bis ro-
me li me do nis ir g v liv. gan fe nis di ag ra mis wer ti le bis ga mo ye ne ba Se saZ le be lia 
ten den ci is Se sa fa seb lad, an sa u ke Te so dam Tx ve vis wrfis da sa xa zad, rac Se iZ-
le ba da e ma tos di ag ra mas, ra Ta mog v ces prog no zi re bis miz ne bis T vis sa sar geb lo 
in for ma ci a, ro gorc es naC ve ne bia me-15 di ag ra ma ze. 

me-14 diagrama.me-14 diagrama.

mTliani danaxarjebimTliani danaxarjebi
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diagrama 15.diagrama 15.

mTliani danaxarjebimTliani danaxarjebi

mTliani
danaxarjebi

wrfe 
(mTliani
danaxarjebi)

$
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an
ax
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j
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i

warmoebuli erTeulebi

rodesac monacemebi arasworad aris warmodgenili diagramazerodesac monacemebi arasworad aris warmodgenili diagramaze

Cven gan vi xi leT sxva das x va ti pis di ag ra ma, rom le bic war mo a Cens iseT in for ma-
ci as, ro me lic xel m ZR va ne lo bas ex ma re ba ga dawy ve ti le be bis mi Re ba Si. amasTan, 
auci leb lad un da aRi niS nos isic, rom, gar k ve ul si tu a ci eb Si, Tu aras wo rad aris 
Ser Ce u li gra fi kis ti pi an mas S ta bi, Se iZ le ba ise Ti Se de ge bi mi vi RoT di ag ra ma ze, 
rom le bic ar mog cems mo na cem Ta sa sar geb lo ana li zis su raTs an, sa va ra u dod, 
aras wor in for ma ci as mog v cems. imi saT vis, rom ar age ri oT sxva Se sa fe ri si ti pis 
di ag ra meb Si, rom le bic am sta ti a Si gan vi xi leT, ase Ti ti pis aras wo ri di ag ra me bi 
da sa Ta u re bu lia sxvana i rad  A, B, C da D.

A diagrama.A diagrama.

20132013

2013

   CrdiloeTi     samxreTi   aRmosavleTi    dasavleTi

A di ag ra ma Sic igi ve mo na ce me bia ga mo ye ne bu li, rac me-2 di ag ra ma Si, mag ram wrfi-
vi gra fi ki nak le bad efeq tu ria am ti pis in for ma ci is T vis, vi na i dan auci le be li 
ar aris, rom Ti To e u li qve da na yo fis saq mi a no bis Se de ge bi da kav Si re bu li iyos 
wi na qve da na yo fis Se de geb Tan, mag ram am gra fi kis wrfe ze wer ti le bis da kav Si-
re biT ise Ti STa beW di le ba rCe ba, TiT qos ase Ti ti pis kav Si ri ar se bobs. ase ve  
mi aq ci eT yu radRe ba, rom di ag ra mis sa Ta u ridan mkiTx veli ver Seityobs, ra mo-
na ce me bi iq ne ba war mod ge ni li di ag ra ma ze (ga yid ve bi/ da na xar je bi/ mo ge ba?), ase ve 
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arc Y-RerZs aqvs sa xel wo de ba mi ni We bu li da a.S. am Sem Tx ve va Sic, mkiTx ve li ver 
ga i gebs, ras gviC ve nebs es cif re bi. am g va rad, es aris ise Ti gra fi kis ni mu Si, ro-
me lic in for ma ci as sa Ta na dod ar war mo a Cens. am kon k re tul mo na ce mebs uf ro 
swo rad da naT lad war mo a Cens me-2 di ag ra ma, vid re A di ag ra ma.

B diagrama.B diagrama.

masalis saSualo danaxarjebi _ 2013 w. ianvari-ivnisimasalis saSualo danaxarjebi _ 2013 w. ianvari-ivnisi

A masala

B masala 

C masala
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 ianvari   Tebervali   marti     aprili     maisi     ivnisi

me-16 diagrama. me-16 diagrama. 

A  masala _ saSualo danaxarjebi ($) 1 kg-zeA  masala _ saSualo danaxarjebi ($) 1 kg-ze
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e

   ianvari     Tebervali      marti        aprili        maisi       ivnisi

2013

B di ag ra ma aris mra val w r fi a ni di ag ra mis ni mu Si, mag ram aq mas S tab Sia prob le-
ma YRer Z ze. A ma sa lis da na xar je bi 1 kg-ze mer ye obs $4-5 far g leb Si, B ma sa lis 
da na xar je bi mer ye obs $6-7 far g leb Si, C ma sa lis da na xar ji _ $8-9 far g leb Si. 

imi saT vis, rom sa mi ve ti pis ma sa lis Se sa xeb mo na ce me bi vaC ve noT er T sa da ima ve 
gra fik ze, mas S ta bi un da Se var Ci oT $3-dan $9-mde. amasTan, am Sem Tx ve va Si, amis 
Se de gad, fa sis yve la na i ri mci re cva le ba do ba naT lad ar ga moC n de ba am gra fik ze, 
vi na i dan es ar aris sa Ta na do ti pis gra fi ki am mo na ce me bis T vis. me-16 di ag ra ma 
aris er T w r fi a ni di ag ra ma, sa dac igi ve mo na ce me bi ga mo i ye ne ba, mag ram mxo lod A 
ma sa lis da mkiTx vels Se uZ lia naT lad da i na xos ma sa lis er Te u lis da na xar jis 
rye ve bi/ c va le ba do ba da mi si gav le na pro duq tis da na xar jeb ze.
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C C diagrama.diagrama.

ana li zi   ana li zi   
(di ag ra mis aras wo ri ti pi)(di ag ra mis aras wo ri ti pi)

mTli a ni  
da na xar je bi

mTli a ni  
ga yid ve bi

C di ag ra ma sa in te re so ma ga li Ti a. aq kom po nen tu ri sve to va ni di ag ra ma mom za de bu-
lia mo na cem Ta ori nak re bis mi xed viT mTli a ni ga yid ve bi da mTli a ni da na xar je bi, 
rom le bic naC ve ne bi iyo me-6 da me-7 di ag ra meb ze. faq tob ri vad, am mo na ce me bis T-
vis Ser Ce u li di ag ra mis ti pi swo ri ar aris. Cven Tavs un da da vus vaT kiTx va ra 
cif ria is, ro me lic mi iRe ba ga yid ve bi sa da da na xar je bis mo na ce me bis Sek re biT? 
ase Ti cif ri ar ar se bobs da ami tom am g va ri mo na ce me bi war mod ge ni li ar un da 
iyos kom po nen tu ri sve to va ni di ag ra mis meS ve o biT. 

D diagrama.D diagrama.

ana li zi   ana li zi   
(di ag ra mis aras wo ri ti pi)(di ag ra mis aras wo ri ti pi)

mTli a ni  
da na xar je bi

mTli a ni  
ga yid ve bi

D di ag ra ma aris 100%-i a ni kom po nen tu ri sve to va ni di ag ra ma, mag ram CC di ag ra mis 
msgav sad, aqac imis mcde lo ba a, rom gviC ve nos in for ma cia, uaz ro mTli a ni cif ris 
kom po nen te bis Se sa xeb. ma Sa sa da me, am mo na ce me bis T vis arc 100%-i a ni sve to va ni 
di ag ra mis ga mo ye ne baa swo ri. 

yo vel T vis gan sa kuT re bu li yu radRe ba un da mi aq ci oT di ag ra mis ti pis Ser Ce vas, 
ris T vi sac un da ga iT va lis wi noT mo na ce me bi, ro mel Ta war mod ge nac gin daT gra-
fi ku lad / di ag ra ma ze. 
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das k v na das k v na 

vi na i dan di ag ra me bi sa da gra fi ke bis mra va li na ir sa xe o ba ar se bobs (i sic ga iT va-
lis wi neT, rom Cven am sta ti a Si gan vi xi leT mxo lod da mxo lod ma Ti er Ti na wi li, 
rom le bic yve la ze me tad aris gav r ce le bu li), yo vel T vis sif r Txi le un da ga mo-
i Ci noT, ra Ta dar w mun deT, rom swo rad Se ar Ci eT di ag ra mis ti pi da efeq ti a nad 
war mo ad gi noT in for ma cia da mi a wo doT mom x ma re bels. 

Cven ase  ve vna  xeT, ra Se  de  ge  bi moh   y   va B di  ag   ra  ma  Si mas   S   ta  bis aras   wo  rad ga  mo  ye  ne -
bas, mi  u  xe  da  vad imi  sa, rom swo  rad iyo Ser   Ce  u  li di  ag   ra  mis ti  pi. ami  tom sa  kiTxe  bi, 
ro  go  ri  caa mas   S   ta  bi, di  ag   ra  mis   T   vis sa  Ta  na  do sa  xel   wo  de  bis mi  ni  We  ba da, sa  Wi  ro  e  bis 
Sem   Tx   ve  va  Si, pi  ro  bi  Ti niS   ne  bis ti  pe  bi, yu  radRe  biT un   da ga  ni  xi  loT da dar   w   mun  -
deT, rom Tqvens mo  na  ce  mebs efeq   tu  ri me  To  diT war   mo  a  CenT da Se  saZ   le  be  li iq   ne  ba 
ma  Ti ax   s   na, ga  ge  ba da ga  mo  ye  ne  ba ga  dawy   ve  ti  le  be  bis mi  Re  bis pro  ces   Si. 

sta tia mo am za da `mmar T ve lo bi Ti aR ricx vis~ 
mo du lis sa ga moc do ko mi si is wev r ma, 

Jur na li `Stu dent ac co un ta nat~, 
2018 wlis iv li si
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ACCA-is axa li kvle vis Ta nax mad, xel-
mi saw v do mi gax da biz ne sis xel Sewyo bis 
axa li mo de le bi, rom le bic kom p leq-
sur mxar da We ras aR mo u Ce nen zrdis 
sa Wi ro e bis mqo ne biz ne sebs.

tra di ci u lad, mci re da sa Su a lo biz-
ne sis (SME) xel Sewyo bis aq ti vo bebs 
sa xel m wi fo ini ci a ti ve bi axor ci e leb-
d nen. ACCA-is axa li an ga ri Si, sa xel-
wo de biT „zrdis siv r ce“ mi mo i xi lavs, 
ro gor ga mo i ye ne ba biz ne sis mxar da We-
ris axa li mo de le bi imi saT vis, rom met 
SME-s mi e ces ro gorc swra fi zrdis 
miR we vis, ise _ pos t pan de mi u ri re a bi-
li ta ci is Se saZ leb lo ba.

am sa kiTx Si bu Ral t reb sa da mci re 
zo mis sa bu Ral t ro fir mebs mniS v ne-
lo va ni ro li eni We baT. star ta peb sa 
da mzard biz ne sebs esa Wi ro e baT ga-
mar Tu li fi nan su ri me nej men ti biz-
ne sis wa mowye bi sa da zrdis pro ces Si. 
bu Ral t reb sa da mci re sa bu Ral t ro 
fir mebs Se uZ li aT gax d nen uf ro me ti, 

vid re ub ra lod stan dar teb Tan Se sa ba-
mi so bis ga ran to re bi _ isi ni Se saZ loa 
gax d nen zrdis par t ni o re bi da ga i zar-
don kli en teb Tan er Tad. 

zrdis xel Sem wyob ino va ci ur me qa niz-
mebs So ri sa a:

• in ku ba to re bi biz ne sis Seq m ni sa da 
gan vi Ta re bis mxar da We ra. ese ni, Zi-
ri Ta dad, fi zi ku ri siv r ce e bi a, rom-
le bic ise Ti ser vi se bis mi wo de bas 
ax de nen, ro go re bi caa tre nin gi da 
men to rin gi me war me TaT vis, kav Si re-
bis mo Zi e ba da zog jer spe ci a li ze-
bu li da nad ga re bi da xel sawyo e bi, 
ma ga li Tad la bo ra to ri e bi. ese ni 
Se saZ loa iy v nen mo ge ba ze ara o ri-
en ti re bu li in s ti tu ci e bi, ro go re-
bi caa uni ver si te te bi, sa xel m wi fo 
or ga ni za ci e bi, sa a gen to e bi da do-
no re bi an - ko mer ci u li kom pa ni e bi, 
rom le bic ker Zo seq to ris kom pa-
ni e bi sa da sa in ves ti cio jgu fe bis 
mi e raa Seq m ni li.

inovaciuri modelebi biznesis zrdis 
xelSesawyobad postpandemiur periodSi
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• aq   se  le  ra  to  re  bi fo  ku  si  re  bu  lia 
zrda  ze da xSi  rad gu  lis   x   mobs mxar  -
da  We  ras biz   nes   geg   mis Sed   ge  na  Si, 
in   ves   tor   Tan war   sad   ge  ni pre  zen  -
ta  ci  is, pro  to  ti  pis mom   za  de  ba  Si, 
an baz   ris pir   ve  la  di tes   ti  re  bis 
gan   xor   ci  e  le  ba  Si. in   ku  ba  to  re  bis  -
gan gan   s   x   va  ve  biT, aq   se  le  ra  to  re  bi 
sa  ku  Tar biz   nes   mo  dels star   ta  pe  bis 
ka  pi  tal   ze awyo  ben. is   to  ri  u  lad, 
aq   se  le  ra  to  re  bi, Zi  ri  Ta  dad, da  fi -
nan   se  bis mo  zid   va  ze ari  an ori  en   ti -
re  bu  li, Tum   ca kon   taq   te  bis mo  Zi  e  ba, 
men   to  rin   gi da ba  zar   ze wvdo  mis 
xel   Sewyo  ba xSi  rad Ta  na  ba  ri mniS   v  -
ne  lo  bis kom   po  nen   te  bad mi  iC   ne  va.

ACCA-is mci re da sa Su a lo biz ne sis 
Tav m j do ma re, aleq san d ra za ro ni na- 

ki ri lo va acxa debs: „zrdis war ma te ba 
mniS v ne lov na daa da mo ki de bu li mxar-
da We ris axal biz nes - mo de leb ze. es 
gan sa kuT re biT mniS v ne lo va nia mci re 
biz ne se bis pos t pan de mi u ri re a bi li-
ta ci is pro ces Si.

bu Ral t reb sa da mci re sa bu Ral t ro 
fir mebs mniS v ne lo va ni ro li akis ri-
aT mci re biz ne sis mxar da We ra Si da 
mWid rod un da iTa nam S rom lon aq se-
le ra to ri da in ku ba to ri prog ra me bis 
Sem q m ne leb Tan. bu Ral t re bi kli en tebs 
aZ le ven swor is to ri ul in for ma ci as 
da prog no zebs imi saT vis, rom Se saZ-
le be li gax des in ku ba ci i sa da aq se le-
ra ci is prog ra meb Si mo na wi le o ba da 
in ves tor Ta mo zid va.“

wya ro: accaglobal.com

bev ri sa xel m wi fo dad ga sa ja ro Ses-
yid veb Tan da kav Si re bu li sir Tu le e bis 
wi na Se COVID-19 kri zi sis pa ra le lu-
rad. maT Se saZ leb lo ba sa da una rebs, 
swra fad da efeq tu rad mi a wo don 
sa zo ga do e bas sa si cocx lod mniS v ne-

lo va ni pro duq te bi da mom sa xu re ba, 
sak ma od rTu li ga moc da mo ev li na. 
aR niS nul sa kiTx ze sa u ba ria ACCA-is 
axal an ga riS Si, sa xel wo de biT „sa ja ro 
Ses yid ve bis axa li mo de le bi _ xel sawyo 
mdgra di re a bi li ta ci is T vis“.

sajaro da kerZo seqtors 
Soris gaformebuli 

kontraqtebi „ndobis 
defcits“ ganicdis



41

1000-ze me ti ACCA-is wev ris ga mo-
kiTx vis Se de gad, kvle vam da ad gi na, 
rom sa ja ro seq to ris Sem s yid ve leb sa 
da ker Zo seq to ris mom wo deb lebs So-
ris ndo bis de fi ci ti ar se bobs. ker-
Zo seq to ris res pon den t Ta mxo lod 
41%-s sje ra, rom sa ja ro seq to ris 
or ga no e bi Se as ru le ben kon t raq tiT 
na kisr val de bu le bebs. es mniS v ne lov-
nad Ca mo u var de ba sa ja ro seq to ris 
maC ve ne bels, sa dac 60%-s mi aC ni a, rom 
ker Zo seq to ris ndo ba Se saZ le be li a.

es un dob lo ba mniS v ne lov nad ga aR r-
ma va pan de mi is pe ri od ma, ra mac ga a Ci na 
swra fi ga dawy ve ti le be bis mi Re bis 
sa Wi ro e ba da, Se sa ba mi sad, sa ja ro seq-
to ris fu lis aras wo ri mar T vi sa da 
ga mo ye ne bis Se saZ leb lo be bi. sis te mis 
mo der ni za ci is ken mo wo de bis pa ra le-
lu rad, an ga riS Si ase ve aR niS nu li a, 
rom mos yid vi sa da ko ruf ci is Ta vi dan 
asa ri deb lad, audi to re bis Car Tu lo-
ba sa ja ro Ses yid vis pro ce du reb Si 
mi Re bul praq ti kad un da iq ces. ma Ti 
Car T va un da mox des Ses yid vis ad re ul 
etap ze ve, ra Ta ko ruf ci is al ba To ba 
mi ni mu mam de Sem cir des.

COVID-19-Tan da kav Si re bu li tur bu-
len to bi dan ga mom di na re, an ga ri Sis 
um Tav   re si re ko men da cia gu lis x mobs 
sa ja ro Ses yid ve bis ga mo ye ne bas mci re 
da sa Su a lo biz ne se bis ga da sar Ce nad. 
ami saT vis sa Wi ro a, rom yve la sa ja ro 
Ses yid vis Se sa xeb gan cxa de be bi ga moq-
vey d nes Ri a, cen t ra li ze bul ba zeb Si, 
ro me lic xel mi saw v do mi iq ne ba yve-
las T vis.

ACCA-is sa ja ro seq to ris po li ti-
ki sa da kvle vis me ne je ri da kvle vis 
Ta na av to ri re i Cel bliT ma ni acxa debs: 
„sa Wi ro a, rom COVID-19 pan de mi is pe ri-
od Si da mis Sem d go mac, sa ja ro xar j vis 
pro ce si ara mxo lod uf ro efeq tu ri 
gax des, ara med ga mo i ye ne bo des dRe-
van de lo bis yve la ze di di prob le mis 
wi na aR m deg brZo lis T vi sac.“

ACCA-is sa ja ro seq to ris Tav m j-
do ma re, aleqs met kal fi ki das Zens: 

„ko ruf   ci is T vis sa ja ro seq to ri yo-
vel w li u rad mniS v ne lo van sa fa surs 
ix dis da Se saZ loa un dob lo bis gan-
c da ga a Ci nos sa xel m wi fo or ga no e bis 
mi marT. fi nan se bis pro fe si o nal Ta 
ro li is aris, rom Se a fa son da mo-
ni to rin gi Ca u ta ron am cvli le bebs. 
ase ve, ro gorc an ga ri Si aC ve nebs, fi-
nan se bis pro fe si is dax ma re ba auci le-
be lia imis T vis, rom sa ja ro seq tor ma 
kri zis Tan gam k la ve ba SeZ los.“

an ga ri Sis Zi ri Ta di glo ba lu ri mig-
ne be bi mo i cavs:

• 2%-ze nak le bi mi iC nevs, rom er-
Ta der Ti re le van tu ri kri te ri-
u mi kon t raq tis Ri re bu le ba un da 
iyos;

• Crdi lo eT ame ri ke li da ev ro pe li 
res pon den te bis 73% mi iC nevs, rom 
sa ja ro Ses yid ve bis um Tav re si mi-
za ni gam W vir va lo ba un da iyos;

• ker Zo seq to ris res pon den t Ta 
mxo lod 36% mi iC nevs, rom maT qve-
ya na Si sa ja ro ser vi se bis xa ris xi 
da mak ma yo fi le be li a;

• glo ba lu rad, mos yid va da ko ruf-
cia mi iC ne va sa ja ro Ses yid ve bis 
um Tav res ga mow ve vad.

wya ro: accaglobal.com



42

ვებგვერდი, 25/11/2020
290040000.64.076.016084
 

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

ბრძანება №ნ-13ბრძანება №ნ-13
2020 წლის 20 ნოემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 20 ნოემბერი ქ. თბილისი

„აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის  „აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის  
პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების 
და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №12 ბრძანებაში სამსახურის უფროსის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №12 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 1
„აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის 

დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №12 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 
17/10/2016წ., სარეგისტრაციო კოდი: 290040000.64.076.016002) დამტკიცებულ წესში შეტანილ 
იქნეს ცვლილება და მე-2 მუხლის მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„10. „აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია აცნობოს სამსახურს პროფესიული 
პასუხისმგებლობის დაზღვევის თაობაზე დაზღვევის ხელშეკრულების დადების, შეწყვეტის 
ან მასში ცვლილების შეტანის (მათ შორის, სადაზღვევო თანხის გაზრდის ან შემცირების) 
შესახებ, სადაზღვევო პერიოდის დაწყების, დაზღვევის ხელშეკრულების დადების, შეწყვეტის 
ან მასში ცვლილების შეტანის თარიღიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში“.

 
მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი     იური დოლიძე   იური დოლიძე
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ვებგვერდი, 23/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი  
010240080.64.076.016088

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

სამსახურის უფროსისსამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-19ბრძანება №ნ-19

2020 წლის 22 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 22 დეკემბერი ქ. თბილისი

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

მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 

წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზეწლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 1
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის 2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე, 24/07/2018წ., 010240080.64.076.016052) დამტკიცებულ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებით 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში შეტანილ იქნეს შემდეგი შინაარსის ცვლილებები:

1. მე–11 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 111 მუხლი
„მუხლი 111. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (იურისტი ფულის 

გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით)
ა) უმაღლესი განათლება (იურიდიული ან ფინანსური მიმართულებით);
ბ) ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით ან/

და იურისტად მუშაობის არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება;
გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის 

სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, 
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, საქართველოს კანონი „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“, საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 
აუდიტის შესახებ“, საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს კანონი 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის 
№223 ბრძანება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 
ბრძანება „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, 
ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების 
წესის განსაზღვრის თაობაზე“, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანება „ხარისხის 
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“, საქართველოს 
კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის 
შესახებ“, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 
ივნისის №1 ბრძანება „ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის 
აღრიცხვის, შენახვისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის 
წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ;
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დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel, 
Microsoft Office Outlook) კარგი ცოდნა;

ე) ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნა.’’.
მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

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

ვებგვერდი, 23/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი  
350080000.64.076.016087

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

სამსახურის უფროსისსამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-18ბრძანება №ნ-18

2020 წლის 22 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 22 დეკემბერი ქ. თბილისი

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

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

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

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

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

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

1. მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თუ ადმინისტრატორის შეცვლა ვერ ხორციელდება ამ მუხლის პირველი და მე-2 

პუნქტების შესაბამისად, ადმინისტრატორის სუბიექტთან კავშირის გაუქმება შესაძლებელია 
ვებგვერდის ადმინისტრირების პანელიდან, სამსახურის თანამშრომლის მიერ, სუბიექტის 
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ სამსახურისთვის 
წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ადმინისტრატორის სუბიექტთან კავშირის გაუქმების 
შემდეგ პირი დარეგისტრირდება ადმინისტრატორად ამ წესის მე-6 მუხლის შესაბამისად.“.

2. მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ანგარიშგების დამატების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ ივსება შემდეგი ინფორმაცია:
ა) სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდის შესახებ; 
ბ) იმის შესახებ, წარმოადგენდა თუ არა საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში სუბიექტი 

მშობელ საწარმოს;



45

გ) ანგარიშგების წარდგენის დროისთვის აქვს თუ არა სუბიექტს საზოგადოებრივი 
დაინტერესების პირის (შემდგომ – სდპ) სტატუსი. ასევე, მიეთითება სდპ-ის სახე;

დ) ჯგუფის შექმნის თარიღთან დაკავშირებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
ე) წარმოადგენს თუ არა სუბიექტი კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ყ.ა“ ქვეპუნქტით 

განსაზღვრულ პირს; 
ვ) მოიცავს თუ არა სუბიექტის საქმიანობა წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა 

და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას;
ზ) ანგარიშგების წარდგენის დროისთვის წარმოადგენს თუ არა ფუნქციონირებად საწარმოს 

მის მიერ გამოყენებული სტანდარტის შესაბამისად.“.
3. მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„სუბიექტის ანგარიშგების წარდგენის დროისთვის არსებული სდპ-ის სტატუსის შესახებ 

ინფორმაცია და სდპ-ის სახე კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ყ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, აისახება ავტომატურად, აგრეთვე ინფორმაცია, წარმოადგენს თუ არა კანონის 
მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ყ.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ იურიდიულ პირს, აისახება 
ავტომატურად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საფონდო ბირჟების 
სავაჭრო სისტემაში არსებული მონაცემების საფუძველზე.“.

4. მე-12 მუხლს მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„აუდიტორის დამატების ჩანართში სუბიექტმა უნდა მიუთითოს წარსადგენი ფინანსური 

ანგარიშგების, ხოლო ჯგუფის შემთხვევაში, ინდივიდუალური ან/და კონსოლიდირებული 
ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტის ჩატარებისთვის გადახდილი თანხის ოდენობა დღგ-ს 
გარეშე, ეროვნულ ვალუტაში, ერთეულ ლარში. თუ აღნიშნული თანხა ანგარიშგების წარდგენის 
დროისთვის სრულად გადახდილი არ არის, სუბიექტი აუდიტორის დამატების ჩანართში 
მიუთითებს აუდიტის ჩატარებისთვის გადახდილი და გადასახდელი თანხის ოდენობას 
სრულად, ეროვნულ ვალუტაში, ერთეულ ლარში.“.

5. წესის მე-14 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„სუბიექტი ციფრული ფორმების შევსებამდე მიუთითებს, ანგარიშგება ხორციელდება 

ერთეულ თუ ათასეულ ლარებში. მესამე და მეოთხე კატეგორიის სუბიექტები მონაცემებს 
წარადგენენ მხოლოდ ერთეულ ლარში.“.

6. წესის მე-15 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ანგარიშგებები სუბიექტმა უნდა 

წარადგინოს ქართულ ენაზე. თუ წარსადგენი ანგარიშგებები/აუდიტირებული ანგარიშგებები 
შედგენილია უცხო ენაზე, სუბიექტმა უნდა ატვირთოს უცხო ენაზე შედგენილი ანგარიშგება და 
შესაბამისი, სანოტარო წესით დამოწმებული ქართული თარგმანი. ქართულენოვან თარგმანში 
ბუღალტრულ აღრიცხვასთან, ფინანსურ ანგარიშგებასა და აუდიტთან დაკავშირებული 
ტერმინები მითითებულ უნდა იქნას ფინანსური ანგარიშებისა და აუდიტის საერთაშორისო 
სტანდარტების ლექსიკონის შესაბამისად, რომელიც განთავსებულია სამსახურის ვებგვერდზე 
- www.saras.gov.ge. სუბიექტმა ქართულ ენაზე შედგენილი ანგარიშგება/სანოტარო წესით 
დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი, უნდა ატვირთოს ერთიან დოკუმენტად 
ანგარიშგების ვებგვერდზე ანგარიშგების ჩანართის „ქართულის“ გრაფაში. იმ შემთხვევაში, 
თუ სუბიექტი ანგარიშგებას ან მის სანოტარო წესით დამოწმებულ თარგმანს წარადგენს უცხო 
ენაზე, დოკუმენტი უნდა აიტვირთოს ანგარიშგების ჩანართის შესაბამის გრაფაში.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი იური დოლიძეიური დოლიძე
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ვებგვერდი, 11/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017403

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №297ბრძანება №297

2020 წლის 9 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 9 დეკემბერი 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 (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 200090000. 
22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 51-ე მუხლის:

 ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ 

პირს შეუჩეროს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო 
ანგარიშ-ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტის ელექტრონული ფორმით გამოწერის 
ან/და დადასტურების უფლება ან/და პირს უარი უთხრას აღნიშნული დოკუმენტების 
მატერიალური ფორმით გაცემაზე:

ა) უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური გარიგების ნიშნების გამოვლენისას. ამ 
შემთხვევაში, საქმის მასალები გადაიგზავნება შესაბამის საგამოძიებო ორგანოში;

ბ) შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოს მოთხოვნისას (მის წარმოებაში არსებული სისხლის 
სამართლის საქმის ფარგლებში);

გ) შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანების საფუძველზე და მის მიერ 
დამტკიცებული მეთოდოლოგიის მიხედვით.“;

ბ) მე-6 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის:
ა)  „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვა უქმდება შესაბამისი 

საგამოძიებო ორგანოს მოთხოვნით (მის წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმის 
ფარგლებში) ან თუ გამოძიებით არ დადასტურდა უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური 
გარიგების ფაქტი;

ბ) „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა უქმდება შემოსავლების სამსახურის 
უფროსის ბრძანებით განსაზღვრულ შემთხვევაში.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან. 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                 ივანე მაჭავარიანიივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 22/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017411
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №315ბრძანება  №315

2020 წლის 21 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 21 დეკემბერი 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 (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 112-ე მუხლის მე-13 პუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„13.  2021 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით შერჩეულ პირს არააქციზური საქონლის 
სავალდებულო მარკირების ნომინალური ღირებულება აუნაზღაურდება შემოსავლების 
სამსახურის მიერ, შერჩეულ პირთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                 ივანე მაჭავარიანიივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 21/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017410
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №312ბრძანება №312

2020 წლის 18 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 18 დეკემბერი 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
1. 401 მუხლის:
ა) მე-5 პუნქტის:
ა.ა) პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. დეკლარაციის III ნაწილის მეორე სვეტში აისახება მოგების გადასახადით დაბეგვრის 

ობიექტი, რომელიც იბეგრება მოგების გადასახადის 15%-იანი განაკვეთით, შესაბამისი 
მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა და მოგების გადასახადი, ხოლო მესამე სვეტში – 
მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, რომელიც იბეგრება მოგების გადასახადის 
5%-იანი განაკვეთით, შესაბამისი მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა და მოგების 
გადასახადი. ამასთან, ამავე ნაწილის:“

ა.ბ) „ა.ა.ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა.ა.გ“ ქვეპუნქტი:
„ა.ა.გ) 16.1.3 სტრიქონში მიეთითება საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე 

საწარმოს მიერ მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხა, რომელიც 
წარმოადგენს ამავე დეკლარაციის დანართი №16-ით გაანგარიშებულ თანხას;“;

ა.გ) „თ“  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თ) 23-ე  სტრიქონი  –  მიეთითება  მოგების  გადასახადით  დასაბეგრი  თანხა;“;
ა.დ)  „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ი) 24-ე სტრიქონი – აისახება მოგების გადასახადი;“;
ა.ე) „კ“ ქვეპუნქტის „კ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„კ.ბ) 25.2 სტრიქონში მიეთითება საქართველოს  ფარგლების  გარეთ წყაროსთან 

დაკავებული ან  გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, რომელიც გამოანგარიშებული 
იქნებოდა საქართველოში აღნიშნულ შემოსავალზე საქართველოში არსებული წესითა 
და განაკვეთებით, რომელიც არ ღემატება 16.1 სტრიქონის მეორე სვეტში ასახული  
მონაცემიდან გამოანგარიშებულ გადასახადის თანხასა და 25.1 სტრიქონის ამავე სვეტში 
ასახულ მონაცემებს შორის სხვაობით მიღებულ თანხას, ამასთან, საერთაშორისო კომპანიის 
სტატუსის მქონე საწარმოს მიერ სტატუსის ფარგლებში მიღებული წმინდა მოგებიდან 
დივიდენდის განაწილების შემთხვევაში  –  არაუმეტეს 16.1.3 სტრიქონის მესამე სვეტში 
ასახული  მონაცემიდან გამოანგარიშებულ გადასახადის თანხისა.“;

ა.ვ)  „მ“  ქვეპუნქტის პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მ) 27-ე სტრიქონი – წარმოადგენს დეკლარაციის 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.2, 18.3 

სტრიქონების  მიხედვით  და საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო შემოწმების 
შედეგად საანგარიშო  პერიოდში  და საანგარიშო  პერიოდის  წინა პერიოდებში დაბეგვრას 
დაქვემდებარებული (დაბეგრილი) დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით საანგარიშო პერიოდში 
აღსადგენ მოგების გადასახადის თანხას:“;

ბ) 67 პუნქტის შემდეგ დაემატოს 68  პუნქტი შემდეგი რედაქციით:
„68. დეკლარაციის III ნაწილის დანართი 16 წარმოადგენს საერთაშორისო კომპანიის 

სტატუსის მქონე საწარმოს მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების 
თანხის შესამცირებელი თანხის გაანგარიშების ფორმას და ივსება სვეტების დასახელების 
შესაბამისად. კერძოდ:

ა) პირველ სვეტში მიეთითება შესაბამისი კალენდარული წელი, რომლის განმავლობაში 
მიღებული წმინდა მოგების დივიდენდის სახით განაწილებაც ხორციელდება მიმდინარე 
საანგარიშო პერიოდში (თვეში);

ბ) მე-2 სვეტში მიეთითება შესაბამისი კალენდარული წლის განმავლობაში  მიღებული 
წმინდა მოგების ოდენობა;

გ) მე-3 სვეტში მიეთითება შესაბამისი კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული 
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წმინდა მოგებიდან მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში (თვეში) განაწილებული დივიდენდის 
ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება მოგების გადასახადით დაბეგვრას;

დ) მე-4 სვეტში მიეთითება  „საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის განსაზღვრის, მისთვის 
ნებადართული საქმიანობისა და ცალკეული ხარჯების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 8 ოქტომბრის №619 დადგენილების დანართი №3-ით 
გათვალისწინებული საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირის მიერ შესაბამისი 
კალენდარული წლის განმავლობაში საქართველოში გაწეული ხარჯის ოდენობა, რომლის 
გაწევის შემთხვევაშიც პირს უფლება აქვს შეამციროს მოგების გადასახადით დასაბეგრი 
განაწილებული მოგების თანხა;

ე) მე-5 სვეტში მიეთითება მოგების გადასახადი მოგების გადასახადით დასაბეგრი 
განაწილებული მოგების თანხის შესამცირებელი თანხის ოდენობა, რომელიც იანგარიშება 
შესაბამისი კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობაში 
მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში (თვეში) განაწილებული დივიდენდის ოდენობის 
ხვედრითი წილის პროპორციულად;

ვ) მე-6 სვეტში მიეთითება მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების 
თანხა, რომელიც წარმოადგენს მე-3 და მე-5 სვეტების ჯამურ მონაცემებს შორის სხვაობას და 
აისახება დეკლარაციის III ნაწილის 16.1.3 სტრიქონში.

მაგალითი 7.
ფაქტობრივი გარემოებები:
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირის მიერ 2020  წლის განმავლობაში 

მიღებულმა წმინდა მოგებამ შეადგინა 100 000 ლარი. საწარმომ მიღებული წმინდა მოგება 2021 
წლის მაისის თვეში სრულად გაანაწილა დამფუძნებელ რეზიდენტ ფიზიკურ და რეზიდენტ 
იურიდიულ პირზე. მათ შორის, რეზიდენტ ფიზიკურ პირზე – 20 000 ლარი, ხოლო რეზიდენტ 
იურიდიულ პირზე - 80 000 ლარი. საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირის მიერ 
საქართველოს მოქალაქე რეზიდენტი დაქირავებული პირებისთვის გადახდილმა ხელფასის 
ხარჯმა 2020 წლის განმავლობაში შეადგინა 60 000 ლარი.

ანალიზი:
იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 981 მუხლის მე-2 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, განაწილებულ მოგებად არ ითვლება „მეწარმეთა 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ პირზე 
(გარდა ინდივიდუალური საწარმოსი და ამ კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებული პირისა) დივიდენდის განაწილება, მოგების გადასახადით დაბეგვრის 
ობიექტს წარმოადგენს რეზიდენტ ფიზიკურ პირზე დივიდენდის სახით განაწილებული 
თანხის ოდენობა – 20 000 ლარი.

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს მოქალაქე 
რეზიდენტი დაქირავებული პირებისათვის გადახდილი ხელფასის ხარჯი წარმოადგენს 
„საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის განსაზღვრის, მისთვის ნებადართული საქმიანობისა და 
ცალკეული ხარჯების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 
8 ოქტომბრის №619 დადგენილების დანართი №3-ით გათვალისწინებულ იმ ხარჯს, რომლის 
საქართველოში გაწევის შემთხვევაში, საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირს 
უფლება აქვს შეამციროს მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხა.

ამასთან, ვინაიდან კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგების 
ოდენობაში მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხის ხვედრითი 
წილი  20%-ია (20 000/100 000*100=20%), საწარმო უფლებამოსილია  მოგების გადასახადით 
დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხა შეამციროს 12 000 ლარის ოდენობით (60 
000*20%=12 000)

შედეგი:
მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხა შეადგენს 8 000  ლარს, 

რომელიც აისახება დეკლარაციის III ნაწილის 16.1.3 სტრიქონში.“.
2. დანართი  № II-086  -ის:
ა)  III ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
ბ) III ნაწილის „დანართი 15“-ის შემდეგ დაემატოს „დანართი 16“ თანდართული 

რედაქციით.
მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი   ივანე მაჭავარიანიივანე მაჭავარიანი
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III ნაწილიIII ნაწილი

მოგების გადასახადის გაანგარიშება (ლარი) თანხა
N 1 2 3

16

განაწილებული მოგება   

16.1

განაწილებული დივიდენდი, მათ შორის:   

16.1.1
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე  საანგარიშო 
პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან განაწილებული 
დივიდენდი

 

 

16.1.2

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული 
პირის სტატუსის დაკარგვამდე იმ საანგარიშო პერიოდებში 
მიღებული წმინდა მოგებიდან განაწილებული დივიდენდი, 
როდესაც პირი მოგების გადასახადით იბეგრებოდა 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 
95-ე ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის 
მიხედვით

 

16.1.3
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს მიერ 
სტატუსის ფარგლებში მიღებული წმინდა მოგებიდან 
განაწილებული დივიდენდი

  

16.2 არარეზიდენტი საწარმოს მიერ მისი  მუდმივი დაწესე- 
ბულე ბისათვის მიკუთვნებული მოგების გატანა   

16.3

ურთიერთდამოკიდებულ პირებთან (რომელიც მოგების 
გადასახადით არ იბეგრება საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის 
პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის 
ობიექტების მიხედვით) განხორციელებული ოპერაცი(ებ)ის 
ფარგლებში გარიგების ფასსა და საბაზრო ფასს შორის სხვაობის 
თანხა, როდესაც მათი ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას 
ახდენს გარიგების შედეგზე. კერძოდ:

  

16.3.1
გარიგების საბაზრო ფასსა და მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს 
შორის სხვაობა, თუ გარიგების საბაზრო ფასი აღემატება 
მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს

  

16.3.2
გარიგების შედეგად გაწეულ ხარჯსა და გარიგების საბაზრო 
ფასს შორის სხვაობა, თუ გარიგების შედეგად გაწეული 
ხარჯი აღემატება გარიგების საბაზრო ფასს

  

16.4

საშემოსავლო გადასახადისაგან/მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებულ პირთან განხორციელებული ოპერაცი(ებ)ის 
ფარგლებში გარიგების ფასსა და საბაზრო ფასს შორის სხვაობის 
თანხა. კერძოდ:

  

16.4.1

გარიგების საბაზრო ფასსა და მიღებულ/მისაღებ 
შემოსავალს შორის სხვაობა, თუ გარიგების 
საბაზრო ფასი აღემატება მიღებულ/მისაღებ 
შემოსავალს

   

16.4.2

გარიგების შედეგად გაწეულ ხარჯსა და გარიგების 
საბაზრო ფასს შორის სხვაობა, თუ გარიგების 
შედეგად გაწეული ხარჯი აღემატება გარიგების 
საბაზრო ფასს

   

16.5
განხორციელებული კონტროლირებული ოპერაციის კორექტირების 
თანხა, თუ ამ ოპერაციის დადგენილი პირობები არ შეესაბამება 
საბაზრო პრინციპს
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17

ხარჯი, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის  98² მუხლის მიხედვით 
არ მიეკუთვნება  ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულს, მათ შორის:   

17.1 დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი   

17.2 ხარჯი, რომლის გაწევის მიზანი არ არის მოგების, შემოსავლის ან 
კომპენსაციის მიღება;   

17.3 სხვა ხარჯი   

18

გადახდები, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის  98² მუხლის 
მიხედვით არ მიეკუთვნება  ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულს, მათ 
შორის:

  

18.1

შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული  ან/
და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად მოგების 
გადასახადისგან გათავისუფლებული:

  

18.1.1
პირისათვის განხორციელებული გადახდა, რომელიც 
უკავშირდება მათ მიერ გამოშვებული სასესხო ფასიანი 
ქაღალდის შეძენას

  

18.1.2 პირისათვის გადახდილი, სახელშეკრულებო ურთიერთო-
ბიდან წარმოშობილი პირგასამტეხლო ან/და სხვა ჯარიმა   

18.1.3 პირისათვის გადახდილი ავანსი   

18.1.4 პირისათვის სესხის გაცემა ან/და ამ პირის მიმართ არსებული 
მოთხოვნის შესაძენად განხორციელებული გადახდა   

18.1.5 პირისათვის მოთხოვნის უფლების გადაცემით ან მოთხოვნის 
უფლებაზე უარის თქმით წარმოშობილი ზარალი   

18.2

არარეზიდენტის ან/და  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
შესაბამისად მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული 
პირის კაპიტალში შენატანი ან აქციის/წილის შესაძენად 
განხორციელებული გადახდა

  

18.3

ფიზიკური პირისათვის ან არარეზიდენტისათვის სესხის გაცემა ან/
და პარტნიორი ფიზიკური პირის ან პარტნიორი არარეზიდენტის 
მიერ მესამე პირისაგან აღებული სესხის საბანკო ანგარიშზე 
განთავსებული ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა

  

18.4

კომერციული ბანკის, საკრედიტო კავშირის, მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციის ან ლომბარდის მიერ პარტნიორ არარეზიდენტზე ან/
და საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებულ პარტნიორზე ან/და კაპიტალში არანაკლებ 1 
პროცენტით მონაწილეობის უფლების მქონე პარტნიორ ფიზიკურ 
პირზე სესხის გაცემა ან/და პარტნიორის მიერ მესამე პირისაგან 
აღებული სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი 
სახსრებით უზრუნველყოფა

  

19

საქონლის მომსახურების უსასყიდლო მიწოდება/გაწევა, ფულადი სახსრების  
გადაცემა, მათ შორის:   

19.1 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ან/და ძირითადი საშუა-
ლების დანაკლისი   

20 წარმომადგენლობითი ხარჯი, რომელიც აღემატება საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსით განსაზღვრულ ზღვრულ ოდენობას   

21 სულ დაბეგვრის ობიექტის თანხა   

22 მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული მოგების განაწილება, გაწეული 
ხარჯი, განხორციელებული განაცემი   

23 მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა   
24 მოგების გადასახადი   
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25

გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას, მათ 
შორის:   

25.1

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული 
წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო 
პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების 
გადასახადის თანხა (დანართი N1-ის სტ. 5), მაგრამ არაუმეტეს 16.1.1 
სტრიქონში ასახული მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული 
მოგების გადასახადის თანხისა 

  

25.2

უცხოეთში გადახდილი გადასახადის ჩასათვლელი თანხა - 
წყაროსთან დაკავებული ან გადახდილი გადასახადის თანხა, 
რომელიც გამოანგარიშებული იქნებოდა საქართველოში აღნიშნულ 
შემოსავალზე 

  

 25.3

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის 
დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების 
განაწილებისას ამ პერიოდების მიხედვით დარიცხული და 
გადახდილი მოგების გადასახადის  თანხა (დანართი N1³ სტ.5), 
მაგრამ არაუმეტეს 16.1.2   სტრიქონში   ასახული   მონაცემის   
შესაბამისად   გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხისა

  

26 მოგების გადასახადი სტ.25-ის გათვალისწინებით   

27

შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადი   

27.1

შეძენილი სასესხო ფასიანი ქაღალდის, კაპიტალში მონაწილეობის 
უფლების (აქციის/წილის) ან მოთხოვნის მიწოდების შედეგად  
საანგარიშო პერიოდში ანაზღაურებული თანხა (ფაქტობრივად 
მიღებული თანხა) 

  

27.2
გაცემული სესხის/გადახდილი ავანსის  დაბრუნებული თანხა 
ან გადახდილი ავანსის სანაცვლოდ მიღებული საქონლის/
მომსახურების საკომპენსაციო თანხა საანგარიშო პერიოდში

  

27.3

სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრებით 
უზრუნველყოფის გაუქმებისას  უზრუნველყოფის გაუქმების 
საანგარიშო პერიოდში გაუქმებული საბანკო ანგარიშზე 
განთავსებული ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის თანხა

  

27.4 საგადასახადო შემოწმების შედეგად დაბეგრილი თანხა რომელზეც 
დარიცხული მოგების გადასახადი ექვემდებარება შემცირებას   

28 კუთვნილი მოგების გადასახადი   
29 დაბრუნებას დაქვემდებარებული მოგების გადასახადი   
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დანართი 1

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან 
დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და 

გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლასგადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას

N შინაარსი ლარი

11 საანგარიშო პერიოდში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის 
ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას  ( III ნაწილის სტ. 16.1.1 )  

22 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდების 
მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა  

33 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში  
მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა  

44

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში  
მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს 
მიერ პარტნიორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის 
ღირებულება

 

55 ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ.3-სტ.4))  

დანართი 1¹

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან 
დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და 

გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირებაგადახდილი მოგების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება

ნაწილი Iნაწილი I
 
მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის საანგარიშო პერიოდი, რომელშიც 
განაწილებული დივიდენდის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება ხორცი-
ელდება

N
თვე/წელითვე/წელი  25.1 სტრიქონის მონაცემი 16.1.1 სტრიქონის მონაცემი

1 2 3
1    
2    
3    
ჯამი   
 
ნაწილი IIნაწილი II
N შინაარსი ლარი

1
საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილე-
ბული თანხის ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება 
დაბეგვრას 

 

2
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო 
პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი 
მოგების გადასახადის თანხა

 

3 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო 
პერიოდებში  მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა  
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4

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგა-
რიშო პერიოდებში  მიღებული წმინდა მოგების ხარ-
ჯ ზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ პარტ-
ნიორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის 
ღირებულება

 

5 ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ3-სტ.4))  

ნაწილი III

1

დამატებით ჩასათვლელი თანხადამატებით ჩასათვლელი თანხა (II ნაწილის მე-5 სტრიქონისა და 
I ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამს შორის სხვაობა, მაგრამ არა უმეტეს  
I ნაწილის მე-3 სვეტის ჯამში ასახული მონაცემის შესაბამისად 
გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხასა და ამავე 
ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამში ასახულ მონაცემს შორის სხვაობისა)

დანართი 12

შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშებაშესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება

საანგარიშო პერიოდი, 
რომელშიც დაიბეგრა თანხა

შესაბამისი 
დეკლარაციის გრაფა, 
რომელშიც დაიბეგრა 

თანხა 

დაბეგრილი თანხა, რომლის 
შესაბამისი მოგების გადასახადიც 

ექვემდებარება შემცირებას 
(დაბრუნებას)

1 2 3

   

დანართი 1³

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე 
ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში 
მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ პერიოდების მიხედვით 
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას

NN შინაარსიშინაარსი ლარილარი

11
საანგარიშო პერიოდში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის 
ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას  
( III ნაწილის სტ. 16.1.2 )

 

22 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდების 
მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა  

33  2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში 
მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა  

44

2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში 
მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს 
მიერ პარტნიორისთვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის 
ღირებულება

 

55 ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ.3-სტ.4))  

დანართი 14

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით 
გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული 
წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ პერიოდების მიხედვით დარიცხული და 
გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება.
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ნაწილი Iნაწილი I
მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის საანგარიშო პერიოდი, რომელშიც მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის საანგარიშო პერიოდი, რომელშიც 
განაწილებული  დივიდენდის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება განაწილებული  დივიდენდის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება 
ხორციელდებახორციელდება

N
თვე/წელი  25.3 სტრიქონის 

მონაცემი
16.1.2 სტრიქონის 
მონაცემი

1 2 3
1    
2    
3    

ჯამი 

ნაწილი I Iნაწილი I I
NN შინაარსიშინაარსი ლარილარი

1 საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის 
ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას  

2 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდების 
მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა  

3 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში  
მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა  

4

2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში  
მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს 
მიერ პარტნიორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის 
ღირებულება

 

5 ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ3-სტ.4))  

ნაწილი IIIნაწილი III

1

დამატებით ჩასათვლელი თანხადამატებით ჩასათვლელი თანხა 
 (II ნაწილის მე-5 სტრიქონისა და I ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამს შორის 
სხვაობა, მაგრამ არა უმეტეს  I ნაწილის მე-3 სვეტის ჯამში ასახული 
მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხასა 
და ამავე ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამში ასახულ მონაცემს შორის სხვაობისა)

 

დანართი 15

შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება საგადასახადო შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება საგადასახადო 
შემოწმების შედეგად დარიცხული მოგების გადასახადის მიხედვით შემოწმების შედეგად დარიცხული მოგების გადასახადის მიხედვით 

შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშებაშესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება

საგადასახადო 
მოთხოვნის 

ნომერი

საგადასახადო 
მოთხოვნის 

თარიღი 

საგადასახადო შემოწმების შედეგად 
დაბეგრილი თანხა, რომლის შესაბამისი 
მოგების გადასახადიც ექვემდებარება 

შემცირებას (დაბრუნებას)

1 2 3
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დანართი 16

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს მოგების გადასახადით დასაბეგრი საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს მოგების გადასახადით დასაბეგრი 
განაწილებული მოგების თანხის გაანგარიშებაგანაწილებული მოგების თანხის გაანგარიშება

N
კალენდა-

რული 
წელი

წმინდა 
მოგების 
ოდენობა

განაწი-
ლებული 

დივიდენდი

გაწეული ხარჯი
მოგების 

გადასახადით 
დასაბეგრი 

განაწილებული 
მოგების თანხა

სულ

თანხის ოდენობა, 
რომლითაც 
მცირდება 

განაწილებული 
მოგება

 1 2 3 4 5 6
1       
2       
3       
4       

ჯამი      

დანართი 2

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთისასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთი

NN შინაარსიშინაარსი ლარილარი

1 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთი წლის ბოლოს  

2 ძირითადი საშულებების ნაშთი წლის ბოლოს  

IV ნაწილიIV ნაწილი

ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირის ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირის 
 მოგების გადასახადის გაანგარიშება (ლარი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება (ლარი) თანხათანხა

1

ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი 
პირის მიერ  
საქმიანობის ამ ნაწილში საანგარიშო თვის განმავლობაში 
მიღებული ფსონების ჯამი

 

 

მოგების გადასახადის ყოველთვიური  დეკლარაცია

ნაწილი I

1 გადამხდელი  

  დასახელება

   

2 გსნ           
 

3
დეკლარაციის სახე: 

პირველადი  შესწორებული  4 წელი     
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 5 თვე  

6 საწარმოს სტატუსი 1 რეზიდენტი 
საწარმო   

 

 2

არარეზიდენტი 
საწარმოს 
მუდმივი 

დაწესებულება

 

 

 3 საერთაშორისო 
კომპანია   

(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „V” ნიშნით)(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „V” ნიშნით)

  

77 მისამართი

   

88
საქმიანობის სახე

ეკონომიკური 
საქმიანობის (NACE) 

კოდი სრულად
 

  
 

 
 

 

99
ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების 

თარიღი         

1010 რეორგანიზაციის თარიღი         

ნაწილი II
(ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ)

11 საგადასახადო ორგანოს დასახელება
  

12
დეკლარაციის მიღების 
თარიღი  

 

13
თანდართული 
დოკუმენტი   ფურცელზე

 
14 რეგისტრაციის ნომერი  

 

15

დეკლარაციის 
მიმღების გვარი, 
სახელი

 

 
დეკლარაციის მიმღების ხელმოწერა
შენიშვნა:შენიშვნა:

1. მოგების გადასახადის გადამხდელის მიერ დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოს 1. მოგების გადასახადის გადამხდელის მიერ დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოს 
წარედგინება:წარედგინება:
ა) საანგარიშო თვის შედეგების მიხედვით - არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო ა) საანგარიშო თვის შედეგების მიხედვით - არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო 
თვის 15 რიცხვისა;თვის 15 რიცხვისა;
ბ)  ლიკვიდაციის შემთხვევაში, სალიკვიდაციო კომისიის მიერ - ლიკვიდაციის თაობაზე ბ)  ლიკვიდაციის შემთხვევაში, სალიკვიდაციო კომისიის მიერ - ლიკვიდაციის თაობაზე 
გადაწყვეტილების მიღებიდან 15 დღის ვადაში.გადაწყვეტილების მიღებიდან 15 დღის ვადაში.
2. ნაწილი II ივსება დეკლარაციის ქაღალდის ფორმით წარმოდგენის შემთხვევაში.2. ნაწილი II ივსება დეკლარაციის ქაღალდის ფორმით წარმოდგენის შემთხვევაში.
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ვებგვერდი, 07/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
350010010.64.076.016086

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

ბრძანება №ნ-17ბრძანება №ნ-17
2020 წლის 4 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 4 დეკემბერი ქ. თბილისი

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

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის  ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის  
2018 წლის 26 ივნისის Nნ-10 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ2018 წლის 26 ივნისის Nნ-10 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ

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

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

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

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2020 წლის 1 იანვარს ან 

შემდგომ დაწყებულ საანგარიშგებო პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებებზე. 

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

მეოთხე კატეგორიის საწარმოების  მეოთხე კატეგორიის საწარმოების  
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტიფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

სტანდარტსტანდარტის სტრუქტურაის სტრუქტურა
(i) მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი  დალა-

გებულია თემების მიხედვით და თითოეული თემა ცალკე  განყოფილებაშია 
განხილული. თითოეული განყოფილება შედგება პუნქტებისგან. პუნქტების ნომრებს 
xx.yy ფორმატი აქვს, სადაც xx არის განყოფილების ნომერი, ხოლო yy არის ამ 
განყოფილებაში პუნქტის ნომერი. 

(ii) მეოთხე კატეგორიის საწარმოების სტანდარტის ყველა პუნქტს თანაბარი იურიდიული 
ძალა აქვს. 

1-ლი განყოფილება –  მოქმედების სფერო1-ლი განყოფილება –  მოქმედების სფერო
სტანდარტის მოქმედების სფეროსტანდარტის მოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________

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

1.2  მეოთხე კატეგორიის საწარმო განიმარტება კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის 
„ტ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. 
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ძალაში შესვლის თარიღიძალაში შესვლის თარიღი
___________________________________________________________________________________
1.3  საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს 2018 წლის 1 იანვარს ან ამ 

თარიღის შემდეგ დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდებისთვის. ნებადართულია 
წინამდებარე სტანდარტის ვადამდელი გამოყენება.

მე-2 განყოფილება –  დაშვებები და ძირითადი პრინციპებიმე-2 განყოფილება –  დაშვებები და ძირითადი პრინციპები
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 ამ განყოფილებაში აღწერილია ის  დაშვებები და ძირითადი პრინციპები, რომლებიც 

საფუძვლად უდევს საწარმოების ოპერაციების აღიარებასა და შეფასებას წინამდებარე 
სტანდარტის ფარგლებში. 

საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანისაწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანი
___________________________________________________________________________________
1.2 საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, წარსული ოპერაციების გათვა-

ლისწინებით, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი საქმიანობის ფინანსური 
შედეგების შესახებ ისეთი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც სასარგებლო იქნება 
ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად და კორპორაციული მართვის 
გაუმჯობესებისათვის. 

უტყუარი და სამართლიანი თვალსაზრისის დაშვებაუტყუარი და სამართლიანი თვალსაზრისის დაშვება
___________________________________________________________________________________
1.3 წინამდებარე სტანდარტის ფარგლებში მოქმედებს დაშვება, რომ ამ სტანდარტის 

შესაბამისად შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება უტყუარ და სამართლიან 
ინფორმაციას იძლევა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მისი საქმიანობის 
ფინანსური  შედეგების შესახებ.

ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი პრინციპებიფინანსური ანგარიშგების ძირითადი პრინციპები
___________________________________________________________________________________
1.4 საწარმომ ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს 2.5-2.8 პუნქტებში ჩამოყა-

ლიბებულ ძირითად პრინციპებზე დაყრდნობით. 
1.5 ფუნქციონირებადობის პრინციპით აღრიცხვა – ამ პრინციპით აღრიცხვა მართებულია, 

თუ ხელმძღვანელობას განზრახული არა აქვს საწარმოს ლიკვიდაცია ან საქმიანობის 
შეწყვეტა და არც იძულებულია, ასე რომ მოიქცეს.

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

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

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

ფინანსური მდგომარეობის ელემენტებიფინანსური მდგომარეობის ელემენტები
___________________________________________________________________________________
9.9 აქტივი – რესურსი, რომელსაც საწარმო აკონტროლებს წარსულში მომხდარი მოვ-

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

9.10 ვალდებულება – საწარმოს ისეთი ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნა წარსული 
მოვლენების შედეგად და რომლის დაფარვა მოსალოდნელია, რომ გამოიწვევს 
ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გასვლას საწარმოდან. 
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9.11 საკუთარი კაპიტალი – საწარმოს აქტივების ის ნაწილი, რომელიც რჩება ყველა 
ვალდებულების გამოკლების შემდეგ. 

ფინანსური  შედეგების ელემენტებიფინანსური  შედეგების ელემენტები
___________________________________________________________________________________
9.12 შემოსავალი – ეკონომიკური სარგებლის ზრდა საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში 

აქტივების შემოდინების ან ხარისხის გაუმჯობესების, ან ვალდებულებების 
შემცირების გზით, რაც იწვევს საწარმოს საკუთარი კაპიტალის ზრდას, რომელიც 
დაკავშირებული არაა მესაკუთრეთა მიერ საკუთარ კაპიტალში განხორციელებულ 
დამატებით შენატანებთან. 

9.13 ხარჯები –  ეკონომიკური სარგებლის შემცირება, საანგარიშგებო  პერიოდის 
განმავლობაში  საწარმოდან აქტივების გასვლის ან  აქტივების ხარისხის გაუარესების, 
ან ვალდებულებების ზრდის საფუძველზე, რაც იწვევს საწარმოს საკუთარი 
კაპიტალის შემცირებას, რომელიც დაკავშირებული არაა მესაკუთრეებზე გაცემულ 
განაწილებასთან.

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

ელემენტების აღიარებაელემენტების აღიარება
___________________________________________________________________________________
9.15 აღიარება არის საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში იმ მუხლის ასახვის პროცესი, 

რომელიც აკმაყოფილებს აქტივის, ვალდებულების, შემოსავლის ან ხარჯის 
განმარტებას და შემდეგ კრიტერიუმებს: 
(ა) მოსალოდნელია ამ მუხლთან დაკავშირებული მომავალი ეკონომიკური 

სარგებლის საწარმოში შემოსვლა ან საწარმოდან გასვლა; და 
(ბ)  მუხლს გააჩნია თვითღირებულება ან ღირებულება, რომელიც შეიძლება 

საიმედოდ შეფასდეს. 
9.16 მომავალი ეკონომიკური სარგებლის ალბათობა. მომავალი ეკონომიკური სარგებლის 

შემოდინება/გადინების ალბათობის შეფასება ეყრდნობა საანგარიშგებო პერიოდის 
ბოლოს არსებულ იმ პირობებს ან/და მტკიცებულებებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია 
ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას. ამგვარი შეფასებები ცალ-ცალკე კეთდება 
თითოეული ინდი ვიდუალურად არსებითი მუხლისთვის და ასევე ინდივიდუალურად 
არაარსებითი მუხ ლებისგან შემდგარი დიდი ჯგუფისთვის.

9.17 საიმედოდ შეფასება. ხშირ შემთხვევაში, მუხლის თვითღირებულება ან ღირე ბულება 
ცნობილია, სხვა შემთხვევაში უნდა შეფასდეს. გონივრული შეფასებების გამოყენება 
ფინანსური ანგარიშგების შედგენის მნიშვნელოვანი ნაწილია და არ ამცირებს მის 
საიმედოობას. ინფორმაცია საიმედოა მაშინ, თუ იგი არ შეიცავს არსებით შეცდომას, 
არ არის მიკერძოებული და სამართლიანად  აჩვენებს იმას, რის საჩვენებლადაც არის 
გამიზნული, ან რასაც უნდა აჩვენებდეს, გონივრული მოლოდინის ფარგლებში. 

2.18 სტანდარტით ნებადართული არ არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 
ისეთი მუხლების აღიარება, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებს ფინანსური მდგომარეობის 
ანგარიშგების რომელიმე ელემენტის განმარტებას. 

შეფასება თავდაპირველი აღიარებისასშეფასება თავდაპირველი აღიარებისას
___________________________________________________________________________________
19.19 თავდაპირველი აღიარებისას საწარმომ აქტივები და ვალდებულებები თვით-

ღირებულებით უნდა შეაფასოს. იშვიათ გარემოებებში, წინამდებარე სტანდარტით 
მოითხოვება საწარმოს მიერ აქტივის ან ვალდებულების თვითღირე-ბულების შეფასება 
აღიარების თარიღის მდგომარეობით განსაზღვრული მისი საბაზრო ღირებულების 
საიმედოდ შეფასების საფუძველზე.

თავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასებათავდაპირველი აღიარების შემდგომი შეფასება
___________________________________________________________________________________
19.20 თავდაპირველი აღიარების შემდგომ აქტივების ხელახალი შეფასების მიზანია 

იმის უზრუნველყოფა, რომ აქტივები შეფასებული არ იყოს იმაზე უფრო მეტი 
ღირებულებით, რა ოდენობის ანაზღაურების მიღებასაც  საწარმო მოელის აქტივის 
გაყიდვის ან გამოყენების შედეგად.
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19.21  არაფინანსური აქტივები – როგორც წესი, ფასდება თვითღირებულებით,  დაგროვილი 
ცვეთისა/ამორტიზაციისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის (თუ ასეთი 
არსებობს) გამოკლებით (იხ. მე-9 განყოფილება -  „არაფინანსური აქტივების 
გაუფასურება“). 

19.22 ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები – გარდა სხვა საწარ მოე-
ბის წილობრივ ინსტრუმენტებში ფლობილი ინვესტიციებისა, ფასდება თვით-
ღირებულებით, რომელიც კორექტირებულია დარიცხული მისაღები პროცენტით, 
ხოლო ფინანსური აქტივების შემთხვევაში, ასევე დაგროვილი გაუფასურების ზარალის 
თანხის გამოკლებით, თუ ასეთი არსებობს (იხ. მე-5 განყოფილება -„ფინანსური 
ინსტრუმენტები“).

19.23 წილობრივი ინვესტიციები –  ფასდება თვითღირებულებით, რომელსაც აკლდება 
დაგროვილი გაუფასურების ზარალი, თუ ასეთი არსებობს.

19.24 ვალდებულებები, გარდა ფინანსური ვალდებულებებისა – როგორც წესი, ფასდება 
საწარმოს მიერ იმ თანხის ოდენობის საიმედოდ შეფასებით, რომელიც საჭირო იქნებოდა 
ვალდებულების შესასრულებლად საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით.

19.25  ანაზღაურებადი ღირებულება - თანხა, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის აქტივიდან.
 
ურთიერთგადაფარვაურთიერთგადაფარვა
___________________________________________________________________________________
19.26 საწარმოსთვის დაუშვებელია აქტივებისა და ვალდებულებების ან შემოსავლებისა და 

ხარჯების ურთიერთგადაფარვა, თუ ეს არ მოითხოვება, ან ნებადართული არ არის 
წინამდებარე სტანდარტით.

მე-3 განყოფილება – ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენამე-3 განყოფილება – ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 ამ განყოფილებაში ახსნილია, რას გულისხმობს სტანდარტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა, რას მოიცავს საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი 
და როგორ უნდა განხორციელდეს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების, 
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგების, ფულადი 
ნაკადების ანგარიშგებისა (ამ უკანასკნელის წარდგენის შემთხვევაში) და  შესაბამისი 
განმარტებითი შენიშვნების წარდგენა.

განცხადება სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებგანცხადება სტანდარტთან შესაბამისობის შესახებ
___________________________________________________________________________________
1.2 ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომელიც შედგენილია ამ სტანდარტის შესაბამისად, 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში თვალსაჩინო ადგილზე მითითებული უნდა 
იყოს, რომ ფინანსური ანგარიშგება შედგენილია მეოთხე კატეგორიის საწარმოების 
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად.  

ანგარიშგების წარდგენის პერიოდულობაანგარიშგების წარდგენის პერიოდულობა
___________________________________________________________________________________
1.3 კანონის თანახმად, საწარმომ ყოველწლიურად უნდა წარადგინოს ფინანსური 

ანგარიშგების სრული პაკეტი (მათ შორის, შესადარისი ინფორმაცია), 3.8 და 3.9 
პუნქტების შესაბამისად. 

საწარმოს ფუნქციონირებადობის შეფასებასაწარმოს ფუნქციონირებადობის შეფასება
___________________________________________________________________________________
3.4  ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესში საწარმოს ხელმძღვანელობამ   უნდა 

შეაფასოს, აქვს თუ არა საწარმოს საქმიანობის გაგრძელების უნარი, როგორც 
ფუნქციონირებად საწარმოს. ანალიზისას ხელმძღვანელობამ უნდა გაითვალისწინოს 
ნებისმიერი ხელმისაწვდომი საპროგნოზო ინფორმაცია საწარმოს მომავალი 
საქმიანობის შესახებ. საპროგნოზო ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ბოლო საანგარიშგებო 
თარიღიდან სულ მცირე თორმეტ კალენდარულ თვეს. 

3.5  როდესაც ხელმძღვანელობა დაადგენს, რომ საწარმო არ არის ფუნქციონირებადი 
საწარმო, მან ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს ანაზღაურებადი ღირებულების  
საფუძვლით,  იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ლიკვიდაციის პროცედურა ჯერ არ დაწყებულა. 
აღნიშნული საფუძველი ითვალისწინებს რომ, აქტივები შეფასებულია ანაზღაურებადი 
ღირებულებით და ვალდებულებები შეფასებულია იმ თანხის ოდენობით, რაც საჭიროა 
ვალდებულებების დასაფარად საანგარიშგებო თარიღის მდგოამრეობით. 
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3.6  თუ ფინანსური ანგარიშგების შედგენას გადაწყვეტს საწარმო, რომელიც ლიკვიდაციის 
პროცესში იმყოფება, მან ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს ანაზღაურებადი 
ღირებულების  საფუძვლით, 

არსებითობა და აგრეგირებაარსებითობა და აგრეგირება
___________________________________________________________________________________
3.7  საწარმომ, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების,  შემოსავლების, ხარჯებისა და 

გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებისა და ფულადი ნაკადების ანგარიშგებისთვის 
(ამ უკანასკნელის წარდგენის შემთხვევაში) განსაზღვრული მუხლების ფარგლებში, 
ცალ-ცალკე უნდა წარმოადგინოს ყველა არსებითი მუხლი, ხოლო არაარსებითი 
მუხლები აგრეგირებულად.

ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტიფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი
___________________________________________________________________________________
8.8 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი უნდა მოიცავდეს:

(ა)   საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით შედგენილ ფინანსური მდგომარეობის 
ანგარიშგებას, რომელსაც ბოლოში დაერთვის შესაბამისი განმარტებითი 
შენიშვნები; და

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

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

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია
___________________________________________________________________________________
9.10  საწარმომ თვალსაჩინოდ უნდა გამიჯნოს  ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის 

თითოეული შემადგენელი ნაწილი. ამასთან, წარმოდგენილი ინფორმაციის გასაგებად, 
ნათლად მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია და გაიმეოროს კიდეც, თუ ამის გაკეთება 
აუცილებელია: 
(ა)   საწარმოს დასახელება და წინა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ 

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

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

ნილია საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში; და
(ე)    საწარმოს იურიდიული  მისამართი.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
___________________________________________________________________________________
9.11  საწარმომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება მოცემული ფორმატით უნდა 

წარადგინოს და, არსებითობის გათვალისწინებით, ცალ-ცალკე წარმოადგინოს 
შემდეგი მუხლები:
აქტივებიაქტივები საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებებისაკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები

ფულადი სახსრები X სავაჭრო ვალდებულებები X

სავაჭრო მოთხოვნები X ანარიცხები X

გაცემული ავანსები და დარიცხული 
მისაღები შემოსავალი

X ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ X

მარაგები XXXX საგადასახადო ვალდებულებები X

-მზა პროდუქცია X დარიცხული ხარჯები და სხვა გადავადებული 
შემოსავალი 

X

-სხვა X მესაკუთრეებისგან ნასესხები თანხები X

სხვა მიმდინარე აქტივები X ბანკებისგან ნასესხები თანხები X
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ბიოლოგიური აქტივები XXXX სხვა ნასესხები თანხები XX

- თვითღირებულების  მოდელით X სხვა ვალდებულებები X

-  გასაყიდი ფასის მოდელით X სულ ვალდებულებებისულ ვალდებულებები XX

ძირითადი საშუალებები XXXX საკუთარი კაპიტალისაკუთარი კაპიტალი

 - მიწა X საკუთარი კაპიტალი  
(სს-ისთვის სააქციო კაპიტალი)

X

 - შენობა-ნაგებობები X საემისიო კაპიტალი X/(X)

 - სხვა ძირითადი საშუალებები X გამოსყიდული საკუთარი აქციები (X)

 - არამატერიალური აქტივები X გაუნაწილებელი მოგება X/(X)

 - საიჯარო აქტივი საკუთრების 
გადაცემის პირობით

X კაპიტალის სხვა მუხლები X

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა 
წილობრივ ინსტრუმენტებში

X სულ საკუთარი კაპიტალისულ საკუთარი კაპიტალი XX

სხვა გრძელვადიანი აქტივები X

კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი) X

სულ აქტივები XX სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები XX
  

9.12  აქტივი  მოკლევადიან აქტივად მიიჩნევა, თუ: 
(ა)    ძირითადად სავაჭრო დანიშნულებით გამოიყენება; 
(ბ)    ნავარაუდევია მისი რეალიზება საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ თორმეტი 

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

ფულადი სახსრების გაცვლა ან ვალდებულების შესასრულებლად გამოყენება 
შეზღუდულია საანგარიშგებო თარიღის შემდეგ, სულ მცირე, თორმეტი თვით მაინც.

შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაშემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
___________________________________________________________________________________
9.13  საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება 

მოცემული ფორმატით უნდა წარადგინოს და, არსებითობის გათვალისწინებით, ცალ-
ცალკე წარმოადგინოს შემდეგი მუხლები: 

ნეტო ამონაგებინეტო ამონაგები XXXX
 - საქონლის გაყიდვიდან X
 - მომსახურების გაწევიდან X
 - სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან X
 - სხვა X
გაყიდვების თვითღირებულებაგაყიდვების თვითღირებულება (XX)(XX)
საერთო მოგებასაერთო მოგება XX(XX)XX(XX)

სხვა შემოსავალი X
ადმინისტრაციისა და გაყიდვების ხელფასების ხარჯი (X)
ადმინისტრაციული დანიშნულებისა და ბიოლოგიური აქტივების ცვეთა/
ამორტიზაციის ხარჯი

(X)

გაუფასურების ხარჯი: (XX)(XX)
- ფინანსური აქტივები (X)
- მარაგები (X)
- სხვა არაფინანსური აქტივები (X)
საპროცენტო შემოსავალი X
საპროცენტო ხარჯი (X)
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დივიდენდად გაცემული არაფულადი აქტივის  საბაზრო ღირებულების 
კორექტირება

X/(X)

ცვლილება ბიოლოგიური აქტივის გასაყიდ ფასში X/(X)
სხვა ხარჯები (X)
მოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდემოგება/ზარალი, მოგების გადასახადის ხარჯამდე XXXX(XX)
მოგების გადასახადი X(X)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალისაანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი XX(XX)

საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: გადაანგარიშებული X/(X)
 - გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი) X/(X)
 - გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა X/(X)
 - გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა X/(X)
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი) (X)
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთიგაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი XX/(XX)XX/(XX)

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაფულადი ნაკადების ანგარიშგება
___________________________________________________________________________________
9.14  საწარმომ, რომელიც გადაწყვეტს ფულადი ნაკადების ანგარიშგების წარდგენას, უნდა 

გამოიყენოს პირდაპირი მეთოდი და მოცემული ფორმატის დაცვით, არსებითობის 
გათვალისწინებით, ცალკე  წარმოადგინოს შემდეგი მუხლები: 
საოპერაციო საქმიანობასაოპერაციო საქმიანობა
მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები X
მომწოდებლებსა და დასაქმებულ პირებზე გაცემული ფულადი სახსრები (X)
სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან X/(X)
გადახდილი მოგების გადასახადი (X)
ნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდანნეტო ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან XX/(XX)

საინვესტიციო საქმიანობასაინვესტიციო საქმიანობა
ფულადი სახსრების გასვლა გრძელვადიანი აქტივების შეძენისა და 
გაუმჯობესებისთვის

(X)

ფულადი სახსრების გასვლა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში 
გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივების შეძენისა და გაუმჯობესებისთვის 

(X)

სესხის (გაცემა)  და შემდგომი დაბრუნება X/(X)
ფულადი სახსრების შემოსვლა გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან X
ფულადი სახსრების შემოსვლა ბიოლოგიური აქტივების გაყიდვიდან X
მიღებული პროცენტი X
მიღებული დივიდენდები X
სხვა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან X/(X)
საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრებისაინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული ნეტო ფულადი სახსრები XX/(XX)

საფინანსო საქმიანობასაფინანსო საქმიანობა
ფულადი სახსრების შემოსვლა კაპიტალის განაღდებიდან X
ფულადი სახსრების შემოსვლა აღებული სესხებიდან X
საკუთრების გადაცემის პირობის მქონე იჯარიდან წარმოქმნილი 
ვალდებულებების გადახდა

(X)

სასესხის ძირის გადახდა (X)
სესხის პროცენტის გადახდა (X)
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დივიდენდების გადახდა (X)
სხვა ფულადი  სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან X/(X)
ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან  ნეტო ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან  XX/(XX)XX/(XX)
ნეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაშინეტო ფულადი სახსრების შემოსვლა ან (გასვლა) წლის განმავლობაში XX/(XX)XX/(XX)
ფულადი სახსრები წლის დასაწყისისათვის X
სავალუტო კურსის ეფექტი X/(X)
ფულადი სახსრები წლის ბოლოსფულადი სახსრები წლის ბოლოს XX

განმარტებითი შენიშვნებიგანმარტებითი შენიშვნები
___________________________________________________________________________________
9.15  საწარმოს განმარტებითი შენიშვნები უნდა მოიცავდეს მხოლოდ შემდეგ ინფორმაციას:

(ა)   ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, ან პირობითი 
ვალდებულების ჯამური თანხა, რომლებიც ასახული არ არის ფინანსური 
მდგომარეობის ანგარიშგებაში, ასევე ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების, 
გარანტიის, ან პირობითი ვალდებულების ხასიათისა და ფორმის ცალ-ცალკე 
აღწერა (შესაბამისი თანხის მითითებით), რომელიც მიეკუთვნება:
(i) პენსიებს; და
(ii) მის მშობელ საწარმოს, შვილობილ საწარმოს (მშობელი საწარმოს მიერ 

კონტროლირებული საწარმო, მათ შორის საბოლოო მშობელი საწარმოს 
ნებისმიერი შვილობილი საწარმო), ან მეკავშირე საწარმოს (ე.ი. საწარმო, 
რომლის საოპერაციო და ფინანსურ პოლიტიკაზე მას მნიშვნელოვანი 
გავლენა აქვს. წინამდებარე სტანდარტის თანახმად, მნიშვნელოვანი 
გავლენა მაშინ არსებობს, როდესაც მეოთხე კატეგორიის საწარმო ფლობს 
მოცემული საწარმოს  ხმის უფლების 20%-ს ან მეტს).

(ბ)     ხელმძღვანელი და სამეთვალყურეო ორგანოების წევრებზე გაცემული ავანსებისა 
და კრედიტების თანხა, საპროცენტო განაკვეთის, ძირითადი პირობებისა და 
დაბრუნებული, ჩამოწერილი ან გაუქმებული თანხების ოდენობის მითითებით, 
ასევე მათი სახელით ნებისმიერი სახის გარანტიის მეშვეობით აღებული 
ვალდებულებების თანხისა და შესაბამისი გარანტიის თანხის (ოდენობის) 
მითითებით;

(გ) ინფორმაცია საკუთარი აქციების შეძენაზე ან გასხვისებაზე, რომელიც 
განახორციელა თვითონ საწარმომ ან მისი სახელით მოქმედმა სხვა პირმა, 
კერძოდ, სულ მცირე შემდეგი ინფორმაცია:
(i) საანგარიშგებო პერიოდში აქციების შეძენის მიზეზები;
(ii) საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და გასხვისებული აქციების 

რაოდენობა და ნომინალური ღირებულება, ხოლო მისი არარსებობის 
შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება და განთავსებულ კაპიტალში 
აქციების წილობრივი მაჩვენებელი;

(iii) აქციების შეძენისათვის ან გასხვისებისათვის განხორციელებული 
საპასუხო შესრულება (ე.ი. შეძენის ან გაყიდვის შემთხვევაში - 
აქციებისათვის მიღებული ანაზღაურება);

(iv) საანგარიშგებო პერიოდში შეძენილი და საკუთრებაში დატო-ვებული 
აქციების რაოდენობა და ნომინალური ღირებულება, ხოლო მისი 
არარსებობის შემთხვევაში – საბალანსო ღირებულება და განთავსებულ 
კაპიტალში აქციების წილობრივი მაჩვენებელი.

მე-4 განყოფილება – სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომებიმე-4 განყოფილება – სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
ამ განყოფილებაში მოცემულია მითითებები სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევისა და 

გამოყენებისთვის, რომელიც გამოიყენება ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას.
1.1 მითითებები ასევე ეხება სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებებსა და წინა საანგარიშგებო 

პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების შეცდომების გასწორებას. 
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სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა და გამოყენებასააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა და გამოყენება
___________________________________________________________________________________
1.2 სააღრიცხვო პოლიტიკა არის გარკვეული პრინციპების, საფუძვლების, დაშვებების, 

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

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

1.4 თუ წინამდებარე სტანდარტი არ არეგულირებს  რომელიმე ეკონომიკურ მოვლენას 
(მაგალითად, ოპერაციას, მოვლენას ან გარემოებას), საწარმოს ხელმძღვანელობამ 
უნდა იმსჯელოს, თვითონ შეიმუშაოს და გამოიყენოს ისეთი სააღრიცხვო პოლიტიკა, 
რომლის საფუძველზე მიღებული ინფორმაცია: 
(ა)    სამართლიანად ასახავს ეკონომიკურ მოვლენას;
(ბ)    გამოხატავს მის შინაარსს და არა მხოლოდ სამართლებრივ ფორმას;  და
(გ)    წინდახედულია. 

1.5 ზედა პუნქტში აღწერილი მსჯელობისას ხელმძღვანელობამ უნდა გაითვა-ლისწინოს 
აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების შესაბამისი განმარტებები, 
აღიარების კრიტერიუმები და შეფასების საფუძვლები, ასევე ძირითადი პრინციპები, 
რომლებიც განხილულია მე-2 განყოფილებაში - „საფუძვლები, დაშვებები და 
ძირითადი პრინციპები“.

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

ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაშიცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში
___________________________________________________________________________________
1.7 საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს სააღრიცხვო პოლიტიკა, თუ 

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

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

1.8 საწარმომ წინამდებარე სტანდარტის მოთხოვნების ცვლილებით გამოწვეული 
სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილება უნდა ასახოს ამ ცვლილების გარდამავალი 
დებულებების შესაბამისად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ხოლო სხვა მიზეზით 
გამოწვეული ცვლილება სააღრიცხვო პოლიტიკაში  უნდა აისახოს რეტროსპექტულად.  

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

ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებშიცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში
___________________________________________________________________________________
1.9 სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება არის აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო 

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

1.10 საწარმომ სააღრიცხვო შეფასების ცვლილების გავლენა  უნდა ასახოს შემოსავლების, 
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში:  
(ა)  მხოლოდ იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც განხორციელდა ცვლილება, 

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

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

წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შეცდომების გასწორებაწინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შეცდომების გასწორება
___________________________________________________________________________________
13.13 წინა საანგარიშგებო პერიოდ(ებ)ის შეცდომები არის საწარმოს წინა საანგარიშგებო 

პერიოდ(ებ)ის ფინანსურ ანგარიშგებაში დაშვებული უზუსტობა ან ინფორმაციის 
გამოტოვება, რაც გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ საწარმომ არ გამოიყენა, ან არასწორად 
გამოიყენა სანდო ინფორმაცია, რომელიც: 
(ა)   ხელმისაწვდომი იყო იმ მომენტისათვის, როდესაც შესაბამისი პერიოდების 

ფინანსური ანგარიშგება სამსახურში წარადგინა; და
(ბ)    გონივრულად მოსალოდნელი იყო, რომ მოძიებული და გათვალისწინებული 

იქნებოდა ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის დროს. 
13.14 ამგვარ შეცდომებს განეკუთვნება მათემატიკური შეცდომების, სააღრიცხვო პოლიტიკის 

გამოყენებაში დაშვებული შეცდომების, ფაქტების უყურადღებოდ დატოვების, ან 
არასწორი ინტერპრეტაციისა და თაღლითობის შედეგები. 

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

მე-5 განყოფილება  – ფინანსური ინსტრუმენტებიმე-5 განყოფილება  – ფინანსური ინსტრუმენტები
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა ფინანსური ინსტრუმენტის სააღ-რიცხვო 

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

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

(ბ)   იჯარისა, რომელზეც ვრცელდება მე-10 განყოფილება („იჯარა“). თუმცა, 5.15–
5.16 პუნქტების აღიარების შეწყვეტასთან დაკავშირებული მოთხოვნები ასევე 
ეხება მეიჯარის მიერ აღიარებული საიჯარო მოთხოვნებისა და მოიჯარის 
მიერ აღიარებული საიჯარო ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტასაც, ხოლო 
5.11–5.12 პუნქტების მოთხოვნები გაუფასურების შესახებ  - მეიჯარის მიერ 
აღიარებულ საიჯარო მოთხოვნებსაც;

(გ) ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულებებისა, რომლებზეც ვრცელდება მე-
11 განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი 
აქტივები“ .

1.2 ფინანსური ინსტრუმენტი არის ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს 
როგორც ერთი საწარმოს ფინანსურ აქტივს, ასევე მეორე საწარმოს ფინანსურ 
ვალდებულებას ან წილობრივ ინსტრუმენტს.

1.3 ფინანსური აქტივი არის ნებისმიერი აქტივი, რომელიც წარმოადგენს: (ა) ფულად 
სახსრებს; (ბ) სხვა საწარმოს წილობრივ ინსტრუმენტს; ან (გ) სხვა საწარმოსგან ფულადი 
სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიღების სახელშეკრულებო უფლებას. 

1.4 ფინანსური ვალდებულება არის ნებისმიერი ვალდებულება, რომელიც წარმოადგენს 
სხვა მხარისთვის ფულადი სახსრების ან სხვა ფინანსური აქტივის მიწოდების 
სახელშეკრულებო ვალდებულებას.

აღიარებააღიარება
___________________________________________________________________________________
1.5 საწარმო მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიარებს ფინანსურ აქტივს ან ფინანსურ ვალდე-

ბულებას, თუ იგი ხდება მოცემული  ფინანსური ინსტრუმენტის ხელშეკრულების მხარე.
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შეფასება თავდაპირველი აღიარებისასშეფასება თავდაპირველი აღიარებისას
___________________________________________________________________________________
1.6 საწარმომ ფინანსური აქტივი ან ფინანსური ვალდებულება თავდაპირველად აღია-

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

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

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

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

1.10 სხვაობა შემდგომი გადახდის ფასსა და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს შორის (5.8 
პუნქტის შესაბამისად) ასახავს ფინანსურ ოპერაციას, რომელიც აღირიცხება წრფივი 
მეთოდით, როგორც საპროცენტო შემოსავალი (როდესაც საწარმო გამყიდველია, იხ. 
პუნქტი 5.12(ა)), ან საპროცენტო ხარჯი (როდესაც საწარმო მყიდველია), გადავადებული 
გადახდის პერიოდის განმავლობაში (იხ. პუნქტი 5.16).

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

ფინანსური აქტივების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგფინანსური აქტივების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ
___________________________________________________________________________________
1.12 თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმომ ფინანსური აქტივები უნდა 

შეაფასოს შემდეგნაირად: 
(ა)   ინვესტიციები სხვა საწარმოების წილობრივ ინსტრუმენტებში – თვითღირე-

ბულებით, რომელსაც აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზარალი;
(ბ) ყველა დანარჩენი ფინანსური აქტივი თავდაპირველი აღიარების მომენტში 

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

თარიღამდე აღიარებული საპროცენტო შემოსავალი;
(ii) აკლდება აქტივის თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო 

თარიღამდე მიღებული ძირისა  და პროცენტის თანხები; და
(iii) აკლდება დაგროვილი გაუფასურების ზარალის თანხა.

1.13 საპროცენტო შემოსავალი არის სხვაობა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მისა-
ღებ მთლიან თანხასა და ფინანსური აქტივის თავდაპირველად აღიარებულ თვით-
ღირებულებას შორის. საწარმომ საპროცენტო შემოსავალი ხელშეკრულების ვადაზე 
უნდა გაანაწილოს შემდეგნაირად:
(ა)    წრფივი მეთოდით ხელშეკრულების ვადის მიხედვით – ისეთი ოპერაციისთვის, 

რომელიც განხორციელდა შემდგომი გადახდის პირობით და შემდგომი 
გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე (როგორც ეს აღწერილია 
5.8 პუნქტში); 

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

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

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

ფინანსური ვალდებულებების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგფინანსური ვალდებულებების შეფასება თავდაპირველი აღიარების შემდეგ
___________________________________________________________________________________
1.16 საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღის მდგომარეობით 

ფინანსური ვალდებულებები უნდა შეაფასოს თავდაპირველი აღიარების მომენტში 
განსაზღვრული თვითღირებულებით, რომელსაც:
(ა)   ემატება ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო 

თარიღამდე აღიარებული საპროცენტო ხარჯი;
(ბ)   აკლდება ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების თარიღიდან საანგარიშგებო 

თარიღამდე გადახდილი ძირისა და პროცენტის  თანხები.
1.17 საპროცენტო ხარჯი არის სხვაობა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ გადასახდელ 

მთლიან თანხასა და ფინანსური ვალდებულების თავდაპირველად აღიარებულ 
თვითღირებულებას შორის. საწარმომ საპროცენტო ხარჯი ხელშეკრულების ვადაზე 
უნდა გაანაწილოს შემდეგნაირად:
(ა)   წრფივი მეთოდით ხელშეკრულების ვადის მიხედვით - ისეთი ოპერაციის-

თვის, რომელიც განხორციელდა შემდგომი გადახდის პირობით და შემდგომი 
გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე (როგორც ეს აღწერილია 
5.8 პუნქტში); 

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

ფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტაფინანსური აქტივის აღიარების შეწყვეტა
___________________________________________________________________________________
1.18 საწარმომ ფინანსური აქტივის (ან ფინანსური აქტივის ნაწილის) აღიარება უნდა 

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

ბებს ვადა გაუვა, ან ფულადი სახსრები უკვე მთლიანად მიღებული აქვს; ან
(ბ)  დააკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ, 

ფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტის მოთხოვნებს.
 ფინანსური აქტივის (ან ფინანსური აქტივის ნაწილის) აღიარების შეწყვეტიდან 

წარმოქმნილი ნებისმიერი შემოსულობა ან ზარალი მაშინვე უნდა აღიარდეს, 
შემოსავლის ან ხარჯის, სახით შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების 
ანგარიშგებაში.

მე-6 განყოფილება – მარაგებიმე-6 განყოფილება – მარაგები
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება მარაგების აღრიცხვას, გარდა:

(ა) დაუმთავრებელი მშენებლობისა, რომელიც წარმოიშობა სამშენებლო ხელშეკ-
რულების შესრულებისას, მათ შორის, სამშენებლო ხელშეკრულებებთან 
უშუა ლოდ დაკავში რებული მომსახურების ხელშეკრულებებისა (იხ. მე-13 
განყოფილება – „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრუ ლე-
ბებიდან“); და

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

(ა) გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობის 
პროცესში; 

(ბ) მონაწილეობს ამგვარი გაყიდვისათვის გამიზნული მარაგების წარმოების 
პროცესში; ან 

(გ) წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების სახით, რომლებიც განკუთვნილია 
წარმოების პროცესში, ან მომსახურების გაწევისას მოხმარებისათვის.

შეფასებაშეფასება
___________________________________________________________________________________
1.3 საწარმომ მარაგი უნდა  შეაფასოს თვითღირებულებასა და შეფასებულ გასაყიდ ფასს 

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

6.4 მარაგის თვითღირებულება მოიცავს ყველანაირ დანახარჯს, რომელიც უშუალოდ 
დაკავშირებულია მარაგის არსებულ ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მათ 
ახლანდელ მდგომარეობაში მოყვანასთან, მათ შორის: 
(ა)     შეძენის დანახარჯებს; 
(ბ)     გადამუშავების დანახარჯებსა; და 
(გ)  სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდაა დაკავშირებული მარაგის არსე-

ბულ ადგილამდე ტრანსპორტირებასა და მათ ახლანდელ მდგომარეობაში 
მოყვანასთან.   

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

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

6.6  მარაგის გადამუშავების დანახარჯები მოიცავს ისეთ დანახარჯებს, რომლებიც 
უშუალოდაა დაკავშირებული პროდუქციის ერთეულების წარმოებასთან  (მაგალითად, 
საწარმოო პროცესში უშუალოდ  ჩართულ პერსონალის ხარჯებს). გარდა ამისა, მოიცავს 
საწარმოო ზედნადებ ხარჯებსაც, რომლებიც გაწეულია ნედლეულისა და მასალების 
მზა პროდუქციად გარდაქმნის/გადამუშავების პროცესში (მაგალითად, საწარმოო 
დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და მოწყობილობების ცვეთა და საექსპლუატაციო 
დანახარჯები). 

1.6 ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თვით-
ღირებულება. მე-8 განყოფილების – „ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობაში“ – შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მარაგები, რომლებიც 
საწარმომ მიიღო ბიოლოგიური აქტივებიდან, თავდაპირველი აღიარებისას უნდა 
შეფასდეს გაყიდვისთვის აუცილებელი დანახარჯებით შემცირებული შეფასებული 
გასაყიდი ფასით, რომელიც განსაზღვრულია ნაყოფის მიღების მომენტისთვის. 
წინამდებარე განყოფილების გამოყენების მიზნებისათვის, ეს თანხა მიიჩნევა მარაგის 
თვითღირებულებად ზემოაღნიშნული თარიღისათვის. 
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1.7 თვითღირებულების ფორმულები – საწარმომ ინდივიდუალურად იდენტიფიცირებადი 
მარაგების თვითღირებულება, ასევე კონკრეტული პროექტებისთვის წარმოებული 
და განკუთვნილი საქონლის ან მომსახურების თვითღირებულება ცალ-ცალკე უნდა 
განსაზღვროს მათზე გაწეული ინდივიდუალური დანახარჯების იდენტიფიკაციით. 
ყველა სხვა მარაგის თვითღირებულება უნდა შეფასდეს ე.წ. FIFO მეთოდით (რომლის 
მიხედვითაც საანგარიშგებო პერიოდში, პირველ რიგში რეალიზებულად მიიჩნევა ის 
საქონელი, რომელიც საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისთვის მიეკუთვნება მარაგს, 
ხოლო შემდეგ ის საქონელი, რომელიც წარმოებულია (შეძენილია) საანგარიშგებო 
პერიოდის განმავლობაში, მისი წარმოების (შეძენის) დროის მიხედვით), ან საშუალო 
შეწონილი ღირებულების ფორმულის გამოყენებით. 

1.8 გაუფასურება – საწარმომ თითოეული საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უნდა 
შეაფასოს, გაუფასურებულია თუ არა მარაგები, ანუ მათი საბალანსო ღირებულება არის 
თუ არა სრულად ანაზღაურებადი (მაგალითად, მარაგის დაზიანების, მოძველების ან 
გასაყიდი ფასის შემცირების გამო). როდესაც მარაგი  გაუფასურებულია, საწარმომ 
მარაგი უნდა შეაფასოს გასაყიდი ფასით, რომელიც უნდა შემცირდეს მისი დასრულებისა 
და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით, ხოლო გაუფასურების ზარალი, ხარჯის 
სახით, მაშინვე აღიაროს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების 
ანგარიშგებაში.

1.9 საწარმოს ეკრძალება ადრე აღიარებული გაუფასურების ზარალის აღდგენა. 

ხარჯად აღიარებახარჯად აღიარება
___________________________________________________________________________________
1.10 როდესაც მარაგი გაიყიდება, საწარმომ მისი საბალანსო ღირებულება უნდა აღიაროს იმ 

პერიოდის ხარჯად, როდესაც აღიარებს შესაბამის ამონაგებს.

მე-7 განყოფილება – გრძელვადიანი აქტივებიმე-7 განყოფილება – გრძელვადიანი აქტივები
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ძირითადი საშუალებებისა (მათ შორის, საინვესტიციო 

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

7.2  ძირითადი საშუალებები – მატერიალური აქტივები, რომლებიც: 
(ა)  იმყოფება საწარმოს განკარგულებაში და გამოიყენება საქონლის საწარმოებლად,  

საქონლის ან მომსახურების მისაწოდებლად; იჯარით გასაცემად ან ადმინისტ-
რაციული მიზნებისათვის; და 

(ბ)  მოსალოდნელია მათი ერთ საანგარიშგებო პერიოდზე მეტი პერიოდის განმავ-
ლობაში გამოყენება. 

7.3 არამატერიალური აქტივი – იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი, ფიზიკური 
ფორმის გარეშე. ასეთი აქტივი იდენტიფიცირებადად მიიჩნევა მაშინ, როდესაც: 
(ა)  განცალკევებადია, ანუ შესაძლებელია მისი განცალკევება ან გამოყოფა 

საწარმოსგან და გაყიდვა, გადაცემა, ლიცენზიით ან იჯარით გაცემა ან გაცვლა 
ინდივიდუალურად, ან დაკავშირებულ ხელშეკრულებასთან, აქტივთან ან 
ვალდებულებასთან ერთად; ან 

(ბ)  წარმოიშობა სახელშეკრულებო ან სხვა იურიდიული უფლებებიდან, მიუხე-
დავად იმისა, შესაძლებელია თუ არა ამ უფლებების გადაცემა ან განცალკევება 
საწარმოსგან, ან სხვა უფლებებისა და ვალდებულებებისაგან. 

აღიარებააღიარება
___________________________________________________________________________________
7.4 საწარმომ გრძელვადიანი აქტივი უნდა აღიაროს მაშინ, როდესაც: 

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

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

ყველა მსგავსი დანახარჯი მაშინვე ხარჯის სახით უნდა აღიარდეს შემოსავლების, 
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში.
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7.5  მიწა და შენობა-ნაგებობები დამოუკიდებელი აქტივებია, ამიტომ საწარმომ ისინი 
ცალ-ცალკე უნდა აღრიცხოს მაშინაც კი, თუ ისინი ერთად არის შეძენილი.

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

თვითღირებულებით.
7.7 გრძელვადიანი აქტივების თვითღირებულება მოიცავს შეძენის დანახარჯებსა და 

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

7.8 შეძენის დანახარჯები მოიცავს მისი შეძენის (ნასყიდობის) ფასს, იმპორტის 
გადასახადსა და სხვა გადასახადებს (არაპირდაპირი გადასახადების გარდა, რომლებიც 
შემდგომში დაბრუნებას (ჩათვლას) ექვემდებარება), ტრანსპორტირების, დატვირთვა-
გადმოტვირთვის დანახარჯებსა და სხვა დანახარჯებს, რომლებიც უშუალოდ არის 
დაკავშირებული მის შეძენასთან. შეძენის დანახარჯების დათვლისას  გაანგარიშებული 
თანხა შემცირდება სავაჭრო დათმობის, სხვადასხვა სახის ფასდათმობისა და სხვა 
ანალოგიური მუხლების ღირებულებით. თუ გადახდა გადავადებულია (შემდგომი 
გადახდის პირობით) და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის 
ფასზე, მაშინ შეძენის დანახარჯებში ასახული შეძენის ფასი არის გარიგების 
თარიღისთვის ხელმისაწვდომი დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი. სხვაობა შემდგომი 
გადახდის ფასსა და დაუყოვნებლივ გადახდის ფასს  შორის უნდა აღირიცხოს მე-5 
განყოფილების - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ - შესაბამისად.

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

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

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

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

7.12  ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა ასახავდეს საწარმოს მიერ მოცემული აქტივის მომ-
სახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს, დანიშნულებისამებრ მისი გამოყე-
ნებისას. ცვეთის/ამორტიზაციის გაანგარიშება საჭიროებს მსჯელობასა და სააღ რი ცხვო 
შეფასებების გამოთვლას, მათ შორის: 
(ა)  ცვეთის/ამორტიზაციის დარიცხვის იმ მეთოდის განსაზღვრას, რომელიც 

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

(ბ)  აქტივის სასარგებლო მომსახურების ვადის შეფასებას, ანუ იმ პერიოდის 
შეფასებას, რომლის განმავლობაში მოსალოდნელია, რომ აქტივი ხელმისაწვდომი 
იქნება გამოსაყენებლად საწარმოს მიერ, ან მოსალოდნელია, რომ აქტივიდან 
საწარმო მიიღებს წარმოებული პროდუქციის ან მსგავსი ერთეულების გარკვეულ 
რაოდენობას; 
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(გ)  აქტივის ნარჩენი ღირებულების შეფასებას (თუმცა, საწარმომ ნარჩენი 
ღირებულება ნულის ტოლად უნდა მიიჩნიოს, თუ არ არსებობს ადვილად 
განსაზღვრადი ობიექტური მტკიცებულება იმ ფასისა, რა ფასადაც შესაძლებელი 
იქნებოდა აქტივის გაყიდვა, თუ მას უკვე ის ასაკი და მდგომარეობა ექნებოდა, 
რომელიც მოსალოდნელია მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს).

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

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

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

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

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

მე-8 განყოფილება – ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაშიმე-8 განყოფილება – ბიოლოგიური აქტივები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება საწარმოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში 

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

1.2 ბიოლოგიური აქტივი არის ცხოველი ან მცენარე.
1.3 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა არის საწარმოს საქმიანობა, რომელიც მოიცავს 

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

1.4 სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არის საწარმოს ბიოლოგიური აქტივებიდან 
მიღებული პროდუქცია. 

აღიარებააღიარება
___________________________________________________________________________________
1.5 საწარმომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივი 

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

ეკონომიკური სარგებლის საწარმოში შემოსვლა.
1.6 ნაყოფის მიღების მომენტში საწარმომ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მაშინვე უნდა 

აღიაროს იმ ბიოლოგიური აქტივისგან განცალკევებით, რომლისგანაც იგი წარმოიქმნა 
(იხ. მე-6 განყოფილება - „მარაგები“). 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის შეფასებასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის შეფასება
___________________________________________________________________________________
1.7 საწარმომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივი 

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

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

ცვეთა/ამორტიზაციაცვეთა/ამორტიზაცია
___________________________________________________________________________________
1.9 დარიცხული ცვეთა/ამორტიზაცია უნდა ასახავდეს საწარმოს მიერ ბიოლოგიური 

აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს. ცვეთის/ამორტიზაციის 
გაანგარიშება საჭიროებს მსჯელობასა და სააღრიცხვო შეფასებებს, მათ შორის: 
(ა)   ცვეთის იმ მეთოდის განსაზღვრას, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს 

ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების პოტენციალის მოხმარების ხასიათს; 
(ბ) ბიოლოგიური აქტივის მომსახურების ვადის შეფასებას, რაც, საზოგადოდ, 

განისაზღვრება პროდუქციის რაოდენობით, რომლის მიღებასაც საწარმო 
მოელის ბიოლოგიური აქტივიდან; 

(გ)  ექნებოდა, რომელიც მოსალოდნელია მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის 
ბოლოს).

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

გასაყიდი ფასის მოდელიგასაყიდი ფასის მოდელი
___________________________________________________________________________________
1.11 საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას და ყოველი მომდევნო საანგარიშგებო 

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

1.12 თავდაპირველი აღიარების შემდეგ, აქტივის ბიოლოგიურ გარდაქმნასთან 
დაკავშირებული ყველა გაწეული დანახარჯი უნდა იქნეს აღიარებული როგორც ხარჯი 
შემოსავლების, ხარჯების და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში. (გ)  აქტივის 
ნარჩენი ღირებულების შეფასებას (თუმცა, საწარმომ ნარჩენი ღირებულება ნულის 
ტოლად უნდა მიიჩნიოს, თუ არ არსებობს ადვილად განსაზღვრადი ობიექტური 
მტკიცებულება იმ ფასისა, რა ფასადაც შესაძლებელი იქნებოდა ბიოლოგიური აქტივის 
გაყიდვა, თუ მას უკვე ის ასაკი და მდგომარეობა

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასებასოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეფასება
___________________________________________________________________________________
1.13 საწარმომ ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 

უნდა შეაფასოს ნაყოფის მიღების მომენტში, შეფასებული გასაყიდი ფასით, რომელ-
საც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო 
დანახარჯები. ზემოაღნიშნული შეფასებით მიღებული სიდიდე წარმოადგენს 
თვითღირებულებას იმ თარიღისთვის, როდესაც საწარმო იწყებს წინამდებარე 
სტანდარტის მე-6 განყოფილების - „მარაგები“ - გამოყენებას. ზემოაღნიშნული 
შეფასებით მიღებული სიდიდე უნდა აღიარდეს შემოსავლების, ხარჯებისა და 
გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში როგორც სხვა შემოსავალი.

მე-9 განყოფილება – არაფინანსური აქტივების გაუფასურებამე-9 განყოფილება – არაფინანსური აქტივების გაუფასურება
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება არაფინანსური აქტივების გაუფასურების აღრიცხვას, 

გარდა მარაგებისა (იხ. მე-6 განყოფილება - „მარაგები“)
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აქტივების გაუფასურების შეფასება აქტივების გაუფასურების შეფასება 
___________________________________________________________________________________
1.2 საწარმომ ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის უნდა განსაზღვროს, არსებობს თუ 

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

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

ინფორმაციის გარე წყაროები ინფორმაციის გარე წყაროები 
___________________________________________________________________________________
(ა)  მოცემული საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში აქტივის საბაზრო ღირებუ-

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

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

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

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

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

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

გაუფასურების ზარალის აღრიცხვაგაუფასურების ზარალის აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.4 როდესაც საანგარიშგებო თარიღისთვის აქტივის საბალანსო ღირებულება აღემატება 

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

გაუფასურების ზარალის კომპენსირებაგაუფასურების ზარალის კომპენსირება
___________________________________________________________________________________
5.5 დაუშვებელია, რომ საწარმომ მოახდინოს ადრე აღიარებული გაუფასურების ზარალის 

აღდგენა.

მე-10 განყოფილება – იჯარამე-10 განყოფილება – იჯარა
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება იჯარის ბუღალტრულ აღრიცხვას, გარდა სალიცენ-

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

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

იჯარის კლასიფიკაციაიჯარის კლასიფიკაცია
___________________________________________________________________________________
1.3 იჯარა კლასიფიცირდება, როგორც იჯარა საკუთრების გადაცემის პირობით, თუ 

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

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

მოიჯარე  – საკუთრების გადაცემის პირობით  იჯარის აღრიცხვამოიჯარე  – საკუთრების გადაცემის პირობით  იჯარის აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.5 თავდაპირველი აღიარება – იჯარის ვადის დასაწყისში მოიჯარემ იჯარის ფარგლებში 

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

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

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

მოიჯარე – მარტივი იჯარის აღრიცხვამოიჯარე – მარტივი იჯარის აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.8 მოიჯარემ (იჯარის ხელშეკრულების ფარგლებში) საიჯარო გადახდები ხარჯის სახით 

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

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

მეიჯარე  – მარტივი იჯარის აღრიცხვამეიჯარე  – მარტივი იჯარის აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.10 მეიჯარემ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში, 

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

მეიჯარე  – საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვამეიჯარე  – საკუთრების გადაცემის პირობით იჯარის აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.11 მეიჯარემ იჯარის ვადის დასაწყისში უნდა შეწყვიტოს იმ აქტივის აღიარება, რომელიც 

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

10.12 აღიარებაშეწყვეტილი აქტივის საბალანსო ღირებულებასა (იხ. პუნქტი 10.11) და 
საიჯარო მოთხოვნის თავდაპირველ შეფასებას (იხ. პუნქტი 10.13) შორის სხვაობიდან 
წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი, იჯარის ვადის დასაწყისში, შემოსავლის ან 
ზარალის სახით უნდა აღიარდეს შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი 
მოგების ანგარიშგებაში.
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13.13 საიჯარო მოთხოვნის შეფასება თავდაპირველი აღიარებისას – იჯარის ვადის დასაწყისში 
მეიჯარემ საიჯარო მოთხოვნა უნდა აღიაროს აქტივად იმ თანხით, რომელიც იჯარით 
გაცემული აქტივის დაუყოვნებლივ გადახდის ფასის ტოლია. საიჯარო აქტივის 
დაუყოვნებლივ გადახდის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო საიჯარო 
გადასახდელების ჯამს.

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

მე-11 განყოფილება – ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივებიმე-11 განყოფილება – ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა სახის ანარიცხის, პირობითი ვალდე-ბულებისა 

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

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

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

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

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

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

(ბ)  არსებულ ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვლენების 
შედეგად, მაგრამ არ აღიარდება ვალდებულებად ერთ-ერთი შემდეგი მიზეზის 
გამო: 
(i) მოსალოდნელი არ არის, რომ ვალდებულების შესასრულებლად აუცილე-

ბელი გახდება  ეკონომიკური სარგებლის შემცველი რესურსების გასვლა 
საწარმოდან; ან 

(ii) შეუძლებელია ვალდებულების ოდენობის საკმარისად საიმედოდ 
შეფასება.  

1.6 პირობითი აქტივი არის შესაძლო აქტივი, რომელიც წარმოიქმნება წარსულში მომხ-
დარი მოვლენის შედეგად და მისი არსებობა დადასტურდება მხოლოდ ერთი ან მეტი 
ისეთი განუსაზღვრელი მოვლენის მომავალში მოხდენით ან არმოხდენით, რომელიც 
არ ექვემდებარება საწარმოს სრულ კონტროლს. 

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

1.8 ამ განყოფილების მოთხოვნები არ ვრცელდება ისეთ ხელშეკრულებებზე, რომელთა 
მონაწილე არც ერთ მხარეს არ შეუსრულებია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებები, ან ორივე მხარეს ერთნაირად აქვს შესრულებული ვალდებულებები 
ნაწილობრივ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამგვარი ხელშეკრულება ზარალიანია.
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ანარიცხების აღრიცხვაანარიცხების აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.9 საწარმომ ანარიცხი ვალდებულების სახით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

უნდა აღიაროს იმ შემთხვევაში, თუ:
(ა) საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის გააჩნია არაფორმალური/  არასამართ-

ლებ  რივი ვალდებულება და მას არ აქვს სხვა რეალური ალტერნატივა, გარდა ამ 
ვალდებულების შესრულებისა; 

(ბ) მოსალოდნელია, რომ ამ ვალდებულების შესასრულებლად აუცილებელი იქნება 
ეკონომიკური სარგებლის გასვლა საწარმოდან;  და

(გ) შესაძლებელია ვალდებულების სიდიდის საიმედოდ შეფასება. 
საწარმომ ანარიცხის სიდიდე უნდა განსაზღვროს იმ თანხის საიმედო შეფასებით, 
რომლის გადახდაც საწარმოს მოუწევდა ვალდებულების შესასრულებლად 
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს.

1.10 საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში 
ანარიცხი ხარჯის სახით უნდა აღიაროს  იმ პერიოდში, როდესაც იგი თავდაპირველად 
აღიარდა, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც წინამდებარე სტანდარტის  სხვა 
განყოფილებით არ მოითხოვება მისი აქტივის თვითღირებულების ნაწილის სახით 
აღიარება.  შემდგომ პერიოდებში საწარმომ ანარიცხის საპირისპიროდ (შესამცირებლად) 
უნდა ასახოს მხოლოდ ის დანახარჯები (გადახდები), რისთვისაც თავდაპირველად 
აღიარდა ანარიცხი. ანარიცხის საბალანსო ღირებულების ნებისმიერი სხვა შემცირება 
უნდა აღიარდეს შემოსავლად შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების 
ანგარიშგებაში.

ზარალიანი ხელშეკრულებების აღრიცხვაზარალიანი ხელშეკრულებების აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.11 როდესაც საწარმოს გააჩნია ზარალიანი ხელშეკრულება, მან ამ ხელშეკ-რულების 

ფარგლებში არსებული ვალდებულება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 
უნდა აღიაროს ანარიცხად.

1.12 საწარმომ ზარალიანი ხელშეკრულებისთვის შესაქმნელი ანარიცხის ოდენობა უნდა 
განსაზღვროს იმ ნამეტი დანახარჯის ოდენობის საიმედო შეფასებით, რომლითაც 
სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესასრულებლად აუცილებელი დანახარჯები 
აღემატება ეკონომიკურ სარგებელს, რომლის მიღებასაც საწარმო მოელის ამ 
ხელშეკრულებიდან.

ინფორმაციის ასახვა განმარტებით შენიშვნებშიინფორმაციის ასახვა განმარტებით შენიშვნებში
___________________________________________________________________________________
1.13 საწარმომ უნდა განსაზღვროს ყველა ფინანსური ვალდებულების, გარანტიის, 

პირობითი ვალდებულების ოდენობა (თანხა), რომლებიც ასახული არ არის ფინანსური 
მდგომარეობის ანგარიშგებაში და შესაბამისი ჯამური თანხა ასახოს განმარტებით 
შენიშვნებში.  საწარმოს არ ევალება პირობითი ვალდებულების განმარტებით შენიშვ-
ნებში  ასახვა, როდესაც საწარმოდან რესურსების გასვლის ალბათობა ძალიან მცირეა. 

მე-12 განყოფილება – საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებული ოპერაციები მესაკუთრეებთანმე-12 განყოფილება – საკუთარ კაპიტალთან დაკავშირებული ოპერაციები მესაკუთრეებთან
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილებაში განსაზღვრულია საკუთარ კაპიტალთან დაკავ-

შირებით მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვის პრინციპები. 
წინამდებარე განყოფილება არ ეხება ფინანსური გარანტიის ხელშეკრულებებს (იხ. მე-
11 განყოფილება – „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“).

ფინანსური ინსტრუმენტის კლასიფიკაცია ვალდებულებად ან საკუთარ კაპიტალად  ფინანსური ინსტრუმენტის კლასიფიკაცია ვალდებულებად ან საკუთარ კაპიტალად  
___________________________________________________________________________________
1.2 საწარმომ მის მიერ გამოშვებული ფინანსური ინსტრუმენტი თავდაპირველი 

აღიარებისას უნდა აღრიცხოს ფინანსურ ვალდებულებად ან საკუთარ კაპიტალად, 
სტანდარტში მოცემული განმარტებების შესაბამისად.

1.3 მე-5 განყოფილებაში – „ფინანსური ინსტრუმენტები“ – მოცემულია ფინანსური 
ინსტრუმენტისა და ფინანსური ვალდებულების განმარტებები და განსაზღვრულია 
ფინანსური ვალდებულების აღრიცხვის წესები.  
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1.4 მე-2 განყოფილებაში – „საფუძვლები, დაშვებები და ძირითადი პრინციპები“ 
-მოცემულია საკუთარი კაპიტალის განმარტება.  

საკუთარი კაპიტალის გამოშვების აღრიცხვასაკუთარი კაპიტალის გამოშვების აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.5 საწარმომ აქციების, ან სხვა წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვება იმ შემთხვევაში 

უნდა აღიაროს, როგორც საკუთარი კაპიტალი, როდესაც გამოუშვებს ამ ინსტრუმენტებს 
და მეორე მხარე ვალდებული ხდება, განახორციელოს შესატანი ფულადი სახსრების ან 
სხვა სახით  ამ ინსტრუმენტების მიღების სანაცვლოდ: 
(ა)  თუ წილობრივი ინსტრუმენტები გამოშვებულია ფულადი სახსრების ან სხვა 

სახის შენატანის განხორციელებემდე, მაშინ საწარმომ მისაღები თანხა უნდა 
ასახოს აქტივის სახით ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში შემდეგ 
მუხლად: კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი);

(ბ) თუ საწარმო წილობრივი ინსტრუმენტების გამოშვებამდე მიიღებს ფულად 
სახსრებს ან სხვა რესურსს და საწარმოს არ მოეთხოვება მიღებული ფულადი 
სახსრების ან სხვა რესურსების დაბრუნება, მაშინ საწარმომ უნდა აღიაროს 
საკუთარი კაპიტალის შესაბამისი ზრდა, მიღებული ანაზღაურების ოდენობით; 
და 

(გ) თუ წილობრივი ინსტრუმენტები განთავსებულია, მაგრამ ჯერ არ არის 
გამოშვებული და საწარმოს არც ფულადი სახსრები და არც სხვა რესურსი არ 
მიუღია, მან არ უნდა აღიაროს საკუთარი კაპიტალის ზრდა. 

1.6 საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას და შემდგომშიც წილობრივი ინსტრუმენტები 
უნდა შეაფასოს აღიარების თარიღისათვის განსაზღვრული მიღებული ან მისაღები 
ანაზღაურების საბაზრო ღირებულების საიმედოდ შეფასებით. 

1.7 საწარმომ გარიგების დანახარჯები შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი 
მოგების ანგარიშგებაში უნდა აღრიცხოს ხარჯის სახით მათი გაწევისთანავე.

გამოსყიდული საკუთარი აქციების აღრიცხვაგამოსყიდული საკუთარი აქციების აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.8 გამოსყიდული საკუთარი აქცია არის საწარმოს წილობრივი ინსტრუმენტი, რომელიც 

საწარმომ გამოუშვა და შემდგომში თვითონვე შეისყიდა. საწარმომ გამოსყიდულ 
საკუთარ აქციებში გადახდილი ანაზღაურების საიმედო შეფასება უნდა ასახოს, 
როგორც გამოსყიდული საკუთარი აქციები. საწარმომ შემოსავლების, ხარჯებისა 
და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში არ უნდა აღიაროს საკუთარი აქციების 
გამოსყიდვიდან, გამოსყიდული აქციების გასხვისებიდან, ან გაუქმებიდან მიღებული 
შემოსულობა ან ზარალი. ნებისმიერი სხვაობა გამოსყიდული საკუთარი აქციების 
გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობასა და მათ საბალანსო ღირებულებას შორის უნდა 
აისახოს საემისიო კაპიტალის მუხლში ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. 

მესაკუთრეებზე გაცემული განაწილებების აღრიცხვამესაკუთრეებზე გაცემული განაწილებების აღრიცხვა
___________________________________________________________________________________
1.9 საწარმომ საკუთარი კაპიტალის ოდენობა უნდა შეამციროს მესაკუთრეებზე (მისი 

წილობრივი ინსტრუმენტების მფლობელებზე) გაცემული განაწილების საბაზრო 
ღირებულების საიმედოდ შეფასებული თანხით. მესაკუთრეებზე განაწილებულ თან-
ხასთან დაკავშირებული მოგების გადასახადი უნდა აღირიცხოს მე-16 განყოფილების 
შესაბამისად. 

მე-13 განყოფილება – ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდანმე-13 განყოფილება – ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილებაში მოცემულია მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელ-

შეკ  რუ ლებებიდან მიღებული ამონაგების აღრიცხვის მოთხოვნები.  აღნიშნული 
მოთხოვნები ცალ-ცალკეა განსაზღვრული ამონაგებისათვის, რომელიც წარმოქმნილია:
(ა)    საქონლის გაყიდვიდან;
(ბ)   მომსახურების (მათ შორის, სამშენებლო მომსახურების) გაწევიდან; და
(გ)  საწარმოს არაფინანსური აქტივების გამოყენებისთვის ან გამოყენების უფლების 

სხვა პირისთვის გადაცემის შედეგად (მათ შორის,  როიალტები).
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1.2 საპროცენტო შემოსავალი და დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი არ 
განეკუთვნება წინამდებარე განყოფილების მოქმედების სფეროს. ისინი რეგულირდება  
მე-5 განყოფილებით - „ფინანსური ინსტრუმენტები“ .

აღიარებააღიარება
___________________________________________________________________________________
1.3 ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან უნდა აღიარდეს: 

(ა) საქონლის გაყიდვისას, როდესაც: (i) კონტროლი საქონელზე, რომელიც 
მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების საგანია,  საწარმოდან 
გადადის მომხმარებელთან; (ii) შესაძლებელია გარიგების ფასის შეფასება 
გონივრული რწმუნებით; და (iii) გარიგების ფასის მიღების გონივრული 
რწმუნება არსებობს; 

(ბ) მომსახურების (მათ შორის, სამშენებლო მომსახურების) გაწევისას, როდესაც: 
(i) საწარმომ გასწია მომსახურება სრულად ან ნაწილობრივ, რაც დასტურდება 
მხარეთა ფორმალური შეთანხმებით (მაგ., მიღება-ჩაბარების აქტით); (ii) 
შესაძლებელია გარიგების ფასის შეფასება გონივრული რწმუნებით; და (iii) 
გარიგების ფასის მიღების გონივრული რწმუნება არსებობს.
(i) თუ საწარმო გადაწყვეტს ამონაგების ეტაპობრივად აღიარებას,  მან 

უნდა გამოიყენოს მომსახურების ეტაპობრივი შესრულების მეთოდი, 
რაც გულისხმობს ამონაგების აღიარებას შესრულებული სამუშაოს 
პროპორციულად. ზემოაღნიშნული მეთოდით აღიარებული ამონაგები 
უნდა განისაზღვროს რაციონალურ და თანმიმ-დევრულ საფუძველზე, 
როგორიცაა, მაგალითად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, 
დაკავშირებული დანახარჯები, შესრულებული სამუშაოს მდგომარეობა 
ან ეტაპების რაოდენობა. 

(ii)   თუ მომსახურების გაწევა ხდება რეგულარულად ან უწყვეტად 
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, საწარმომ ამონაგები უნდა 
აღიაროს თანაბარზომიერად (წრფივი მეთოდით), მომსახურების გაწევის 
მთელი პერიოდის განმავლობაში, თუ არ არსებობს იმის საფუძველი, 
რომ რომელიმე სხვა მეთოდის გამოყენება უფრო ზუსტად ასახავს 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ხასიათს.  
შესრულებული სამუშაოს მოცულობა უნდა შეფასდეს საქმიანობის 
შედეგების მაჩვენებლების გათვალისწინებით, რომლებიც გონივრულ 
ფარგლებში განსაზღვრა-დია და შეიძლება პირდაპირ იყოს დაკავშირებული 
ხელშეკრულების შესრულებისთვის მნიშვნელოვან აქტივობებთან.  
საქმიანობის შედეგების მაჩვენებლები მოიცავს შუალედური შედეგების 
მაჩვენებლებს, როგორიცაა, მაგალითად წარმოებული ერთეულების 
რაოდენობა და დასრულებული მნიშვნელოვანი ეტაპები, ან რესურსების 
მაჩვენებლები, როგორიცაა დანახარჯები, დახარჯული სამუშაო დრო 
ან გამოყენებული მანქანასაათები. გადახდის  დამადასტურებელი 
დოკუმენტები არ წარმოადგენს შეფასების სათანადო საფუძველს, იმ 
შემთხვევის გარდა, თუ ისინი არ ასახავს შესრულებულ სამუშაოს;

(გ) როიალტებთან დაკავშირებით, როდესაც: (i) დაარიცხავს როიალტს 
მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად; (ii) 
შესაძლებელია დარიცხული როიალტის გონივრული რწმუნებით შეფასება; და 
(iii) არსებობს დარიცხული როიალტის მიღების გონივრული რწმუნება.

1.4 როდესაც შეუძლებელია გარიგების ფასის გონივრული რწმუნებით შეფასება, 
მაშინ საწარმომ ამონაგები უნდა აღიაროს მხოლოდ გაწეული დანახარჯების 
ფარგლებში, რომელიც ცალსახად ანაზღაურებადია, მომხმარებელთან გაფორმებული 
ხელშეკრულების შესაბამისად.

1.5 როდესაც მნიშვნელოვანი განუსაზღვრელობაა დაკავშირებული ამონაგების მიღე-
ბასთან, ამონაგები უნდა აღიარდეს მხოლოდ ფულადი სახსრების მიღებისას. 

1.6 ამასთან, თუ ამგვარი განუსაზღვრელობა ამონაგების აღიარების შემდეგ წარმოიქმნება, 
საწარმომ ხარჯის სახით უნდა ასახოს გაუფასურების ზარალი   შემოსავლების, 
ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში იმ საანგარიშგებო პერიოდში, 
როდესაც წარმოიქმნა განუსაზღვრელობა (იხ. მე-5 განყოფილება - „ფინანსური 
ინსტრუმენტები“). დაუშვებელია თავდაპირველად ასახული ამონაგების სიდიდის 
კორექტირება.  
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შეფასებაშეფასება
___________________________________________________________________________________
1.7 საწარმომ ამონაგები უნდა შეაფასოს გარიგების ფასით, რომელიც შემცირდება საწარ-

მოს მიერ დაწესებული სავაჭრო დათმობის, დაუყოვნებლივ ანგარიშსწორებისთვის 
ფასდათმობისა და შენაძენის მოცულობაზე დამოკიდებული ფასდათმობის თანხებით.

1.8 როდესაც საწარმო ყიდის საქონელს ან მომსახურებას შემდგომი გადახდის პირობით 
და შემდგომი გადახდის ფასი მეტია დაუყოვნებლივ გადახდის ფასზე, მაშინ ამონაგები 
აღიარდება დაუყოვნებლივ გადახდის ფასით, ხოლო სხვაობა შემდგომი გადახდის 
ფასსა და გარიგების ფასს შორის აღირიცხება წრფივი მეთოდით, მე-5 განყოფილების 
–  „ფინანსური ინსტრუმენტები“ – შესაბამისად.

ზარალიანი ხელშეკრულებაზარალიანი ხელშეკრულება
___________________________________________________________________________________
1.9 როდესაც მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ზარალიანი ხელშეკრუ-

ლება ხდება, საწარმომ უნდა გამოიყენოს მე-11 განყოფილება – „ანარიცხები, პირობითი 
ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“.

მე-14 განყოფილება – სახელმწიფო გრანტებიმე-14 განყოფილება – სახელმწიფო გრანტები
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება ყველა სახის სახელმწიფო გრანტის აღრი-ცხვის 

მოთხოვნებს. სახელმწიფო გრანტი არის სახელმწიფოს მიერ საწარმოსათვის გაწეული 
დახმარება, რესურსების გადაცემის სახით, საწარმოს საქმიანობასთან დაკავშირებული, 
წარსულში შესრულებული ან მომავალში შესასრულებელი გარკვეული პირობების 
სანაცვლოდ. 

აღიარებააღიარება
___________________________________________________________________________________
1.2 საწარმომ სახელმწიფო გრანტი უნდა აღიაროს შემდეგნაირად: 

(ა) გრანტი, რომელიც არ ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღებისთვის 
გარკვეული პირობების შესრულებას, შემოსავალში უნდა აღიარდეს გრანტის 
მიღების უფლების წარმოშობისთანავე; 

(ბ) გრანტი, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში გრანტის მიღებისთვის 
გარკვეული პირობების შესრულებას, შემოსავლად მხოლოდ მას შემდეგ უნდა 
აღიარდეს, როდესაც გრანტის მიღების პირობები შესრულდება; და

(გ) თუ საწარმო მანამდე იღებს გრანტს, სანამ შემოსავლის აღიარების კრიტერიუმები 
დაკმაყოფილდება, ასეთი გრანტი უნდა  აღიარდეს,  როგორც ვალდებულება.

შეფასებაშეფასება
___________________________________________________________________________________
1.3 საწარმომ თავდაპირველი აღიარებისას გრანტი უნდა შეაფასოს მიღებული ან მისაღები 

აქტივების საიმედოდ შეფასებული საბაზრო ღირებულების ოდენობით.
1.4 სახელმწიფოსგან მიღებული, საბაზრო საპროცენტო განაკვეთზე დაბალი (მათ შორის, 

უპროცენტო) განაკვეთის მქონე  სესხით განპირობებული შეღავათი წარმოადგენს 
სახელმწიფო გრანტს. თავდაპირველი აღიარებისას სასესხო ვალდებულება უნდა 
განისაზღვროს იმ თანხის საიმედო შეფასებით, რომელსაც საწარმო მიიღებდა 
კომერციული ბანკისგან, საბაზრო განაკვეთით სესხის აღების შემთხვევაში, იმ პირობით, 
რომ საწარმო ბანკს სესხის სანაცვლოდ გადაუხდიდა იმავე თანხებს იმავე პირობებით, 
რაც განსაზღვრულია სახელმწიფოსთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში. ამგვარი 
გრანტი უნდა შეფასდეს, როგორც სხვაობა სასესხო ვალდებულების თავდაპირველად 
აღიარებულ საბალანსო ღირებულებასა და სახელმწიფოსგან მიღებულ სესხის თანხას 
შორის. აღნიშნული გრანტი აღირიცხება სტანდარტის ამ განყოფილების შესაბამისად.

მე-15 განყოფილება–დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოებიმე-15 განყოფილება–დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება საწარმოს მიერ ყველა დასაქმებული პირის 

გასამრჯელოს აღრიცხვას. დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები მოიცავს საწარმოს 
მიერ გაცემულ ყველა სახის ანაზღაურებას, მათ შორის ხელმძღვანელ პირებსა და 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე. 
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აღიარება აღიარება 
___________________________________________________________________________________
1.2 საწარმომ დასაქმებულ პირთა ნებისმიერი სახის გასამრჯელოსთან დაკავშირებული 

დანახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დასაქმებულმა პირებმა მოიპოვეს 
საანგარიშგებო პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, უნდა აღიაროს: 
(ა)  ვალდებულების სახით, იმ თანხების გამოკლებით, რაც უკვე გადახდილია 

აღნიშნული ვალდებულების ანგარიშსწორებისათვის. თუ გადახდილი თანხა 
აღემატება ვალდებულების მოცულობას, რომელიც წარმოიშვა საანგარიშგებო 
თარიღამდე გაწეული მომსახურებიდან, საწარმომ ნამეტი თანხა უნდა აღიაროს 
აქტივად იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც  წინასწარ გადახდა გამოიწვევს 
მომავალში გადასახდელი თანხების შემცირებას, ან ფულადი სახსრების უკან 
დაბრუნებას; 

(ბ)  როგორც ხარჯი, თუ წინამდებარე სტანდარტის სხვა განყოფილება არ 
მოითხოვს, რომ ეს დანახარჯი აისახოს აქტივის, მაგალითად მარაგის, ან 
ძირითადი საშუალების ან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული 
ბიოლოგიური აქტივების თვითღირებულებაში. 

შეფასებაშეფასება
___________________________________________________________________________________
1.3 საწარმომ დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოებთან დაკავშირებული ყველა ვალდე-

ბულება უნდა შეაფასოს იმ თანხის საიმედო შეფასებაზე დაყრდნობით, რომელიც 
აუცილებელია საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული ვალდებულების 
შესასრულებლად.

მე-16 განყოფილება – მოგების გადასახადიმე-16 განყოფილება – მოგების გადასახადი
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება საანგარიშგებო პერიოდის მოგების გადა-სახადის 

აღრიცხვას. მოგების გადასახადი მოიცავს ყველა ადგილობრივ და უცხოურ 
გადასახადს, რომლებიც გამოითვლება დასაბეგრი მოგების საფუძველზე.

1.2 საანგარიშგებო პერიოდის მოგების გადასახადი განისაზღვრება საქართველოს საგადა-
სახადო კოდექსის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა იურისდიქციების 
საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით.  

აღიარება აღიარება 
___________________________________________________________________________________
1.3 საწარმომ იმ შემთხვევაში უნდა აღიაროს საგადასახადო ვალდებულება, თუ 

საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით იგი ვალდებულია, გადაიხადოს მოგების 
გადასახადი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად და, საჭიროების 
შემთხვევაში, სხვა იურისდიქციების საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით.  

შეფასებაშეფასება
___________________________________________________________________________________
1.4 საწარმომ მოგების გადასახადის ვალდებულება უნდა შეაფასოს საქართველოს საგა-

დასახადო კოდექსის შესაბამისად და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა იურისდიქციების 
საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით.

მე-17 განყოფილება–უცხოური  ვალუტამე-17 განყოფილება–უცხოური  ვალუტა
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 წინამდებარე განყოფილება ეხება უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ოპერაციების 

აღრიცხვას.
1.2 საწარმოების სამუშაო ვალუტა და  წარსადგენი ანგარიშგების ვალუტა არის ეროვნული 

ვალუტა.
1.3 უცხოური ვალუტით გამოსახული ოპერაცია არის საწარმოს მიერ შესრულებული 

ოპერაცია, რომელიც გამოსახული არ არის ეროვნულ ვალუტაში.  

უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციების ანგარიშგება ეროვნულ ვალუტაშიუცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციების ანგარიშგება ეროვნულ ვალუტაში
___________________________________________________________________________________
1.4 საწარმომ უცხოური ვალუტით გამოსახული ოპერაცია თავდაპირველი აღიარებისას 
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უნდა გადაიყვანოს ეროვნულ ვალუტაში, რისთვისაც თავდაპირველი აღიარების 
თარიღით უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხის მიმართ უნდა გამოიყენოს 
ოპერაციის თარიღის მდგომარეობით არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის 
ოფიციალური სავალუტო კურსი.  ოპერაციის თარიღად მიიჩნევა თარიღი, როდესაც 
ეს ოპერაცია პირველად დააკმაყოფილებს წინამდებარე სტანდარტის  სხვა შესაბამისი 
განყოფილების აღიარების კრიტერიუმებს.

1.5 ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმომ:
(ა)   უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი მუხლები ეროვნულ ვალუტაში 

უნდა გადაიყვანოს საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული საქართველოს 
ეროვნული ბანკის ოფიციალური სავალუტო კურსით; 

(ბ)  თვითღირებულებით აღრიცხული არაფულადი მუხლები, რომლებიც 
შეფასებულია უცხოური ვალუტით, უნდა გადაიყვანოს ეროვნულ ვალუტაში 
მათი აღიარების თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსით; და

(გ)  არაფულადი მუხლები, რომლებიც თავდაპირველი აღიარების შემდეგ გადა-
ფასდა (ხელახლა შეფასდა) უცხოურ ვალუტაში, უნდა გადაიყვანოს ეროვნულ 
ვალუტაში, გადაფასების თარიღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული 
ბანკის ოფიციალური სავალუტო კურსით.

მე-18 განყოფილება–საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენებიმე-18 განყოფილება–საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები არის როგორც ხელსაყრელი, ისე 

არახელსაყრელი მოვლენები, რომლებიც მოხდება საანგარიშგებო პერიოდის 
დასრულების შემდეგ და იმ თარიღამდე, როდესაც  მოხდება ფინანსური ანგარიშგების 
წარდგენა სამსახურში.

1.2 ამ განყოფილებაში საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები კლასიფიცირებულია 
შემდეგნაირად:

(ა)   მაკორექტირებელი მოვლენები - საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები, 
რომლებიც მტკიცებულებებს უზრუნველყოფს საანგარიშგებო პერიოდის დასრულე-
ბისთვის არსებულ გარემოებებზე;

(ბ)   არამაკორექტირებელი მოვლენები - საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები, 
რომლებიც მიანიშნებს იმ გარემოებებზე, რომლებიც წარმოიშვა საანგარიშგებო 
პერიოდის დასრულების შემდგომ პერიოდში; და

(გ)   მოვლენები, რომლებიც განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველს - 
საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები, რომლებიც იმდენად მნიშვნელოვანია, 
რომ, საწარმოს ხელმძღვანელობის შეფასებით, მათ არ გააჩნიათ საწარმოს ლიკვიდაციის 
გარდა სხვა რეალური ალტერნატივა (ანუ საწარმო აღარ არის ფუნქციონირებადი 
საწარმო).

აღიარება და შეფასებააღიარება და შეფასება
___________________________________________________________________________________
1.3 საწარმომ უნდა დააკორექტიროს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული თანხები 

(მათ შორის, შესაბამის განმარტებით შენიშვნებში წარმოდგენილი ინფორმაცია, 
თუ ასეთი არსებობს), საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ მომხდარი 
მაკორექტირებელი მოვლენების ასახვის მიზნით.

1.4 არამაკორექტირებელი მოვლენები ფინანსურ ანგარიშგებაში არ აღიარდება.
18.5 თუ სამსახურისთვის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენამდე მოხდება მოვლენა, 

რომელიც განსაზღვრავს საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების შედგენის საფუძველს, 
მან ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოამზადოს  ისეთი საფუძვლით, რომელიც ასახავს 
იმ ფაქტს, რომ საწარმო არ არის ფუნქციონირებადი საწარმო.

 
მე-19 განყოფილება – წინამდებარე  სტანდარტზე გადასვლამე-19 განყოფილება – წინამდებარე  სტანდარტზე გადასვლა
მოქმედების სფერომოქმედების სფერო
___________________________________________________________________________________
1.1 საწარმომ, რომელიც პირველად იყენებს მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური 

ანგარიშგების სტანდარტს, წინამდებარე განყოფილება უნდა გამოიყენოს პირველი 
ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას, რომელშიც განაცხადებს ამ სტანდარტთან 
შესაბამისობას.  
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1.2 საწარმოსთვის წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის ყველაზე 
ადრინდელი პერიოდის დასაწყისი, რომლისთვისაც საწარმო ამ სტანდარტის 
შესაბამისად წარადგენს სრულ შესადარის ინფორმაციას პირველ ფინანსურ 
ანგარიშგებაში, რომელშიც განაცხადებს ამ სტანდარტთან შესაბამისობას.

1.3 წინამდებარე განყოფილება ვრცელდება  იმ საწარმოებზეც, რომლებიც გასულ 
საანგარიშგებო პერიოდში იყენებდნენ წინამდებარე სტანდარტს, მაგრამ მათი უახლესი 
წლიური ფინანსური ანგარიშგება არ შეიცავდა ცალსახა და უპირობო განცხადებას 
მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტთან 
შესაბამისობის შესახებ.

გადასვლის პრინციპიგადასვლის პრინციპი
___________________________________________________________________________________
1.4 საწარმო მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 

შესაბამის ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებს ისე, თითქოს იგი ყოველთვის ამ 
სტანდარტს  იყენებდა.  სხვა სიტყვებით, საწარმომ წინამდებარე  სტანდარტზე 
გადასვლის თარიღით: 
(ა) უნდა აღიაროს ყველა აქტივი და ვალდებულება, რომელთა აღიარებაც 

მოითხოვება მოცემული სტანდარტით;
(ბ) არ უნდა აღიაროს ისეთი მუხლები აქტივებად ან ვალდებულებებად, რომელთა 

აღიარებაც ნებადართული არ არის ამ სტანდარტით;
(გ) უნდა მოახდინოს ფინანსური ანგარიშგების ყველა იმ ელემენტის 

რეკლასიფიკაცია, რომლებიც, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 
ადრინდელი საფუძვლების თანახმად, აღიარებული იყო ერთი ტიპის აქტივად, 
ვალდებულებად, ან საკუთარი კაპიტალის კომპონენტად, მაგრამ წინამდებარე 
სტანდარტის შესაბამისად წარმოადგენს სხვა ტიპის აქტივს, ვალდებულებას ან 
საკუთარი კაპიტალის კომპონენტს; და 

(დ) მოცემული სტანდარტი გამოიყენოს ყველა აღიარებული აქტივისა და 
ვალდებულების შესაფასებლად.

 ამ სტანდარტზე გადასვლის წესებიდან ნებაყოფლობითი გამონაკლისები (სტანდარტის 
პირველად გამოყენებისას)

1.5 მხოლოდ იმ საწარმოს, რომელიც პირველად იყენებს წინამდებარე სტანდარტს, 
სტანდარტზე გადასვლის თარიღით შეუძლია გადასვლის წესების ქვემოთ 
ჩამოთვლილი შეღავათებიდან ერთ-ერთის არჩევა: 
(ა)   არ წარადგინოს შესადარისი ინფორმაცია მოცემული სტანდარტის შესაბამისად 

შედგენილ ფინანსურ ანგარიშგებაში. საწარმოსთვის, რომელიც აირჩევს ამ 
გამონაკლისის გამოყენებას, ამ სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის მეოთხე 
კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად 
შედგენილი პირველი ფინანსური ანგარიშგების მიმდინარე წლის დასაწყისი;

(ბ) წარადგინოს მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (და სამი 
სავალდებულო განმარტებით შენიშვნა) მეოთხე კატეგორიის საწარმოების 
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად შედგენილ პირველ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში. საწარმოსთვის, რომელიც აირჩევს ამ გამონაკლისის 
გამოყენებას,  მოცემულ სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის მეოთხე 
კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად 
შედგენილი პირველი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების თარიღი, 
რომელიც ამასთანავე არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური 
ანგარიშგების სტანდარტის  შესაბამისად შედგენილი მისი პირველი ფინანსური 
ანგარიშგება.

1.6 წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის თარიღით საწარმოს შეუძლია აირჩიოს 
ნებისმიერი ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, საინვესტიციო ქონების), ან 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული ბიოლოგიური აქტივის შეფასება 
ამ სტანდარტის გადასვლის თარიღისთვის მისი საბაზრო ღირებულების ოდენობის 
საიმედოდ შეფასებით (ე.ი. იმ ოდენობით, რა ფასადაც შეუძლია მას აქტივის გაყიდვა) 
და შეუძლია ეს ღირებულება გამოიყენოს, როგორც დასაშვები საწყისი ღირებულება 
ზემოაღნიშნული თარიღით.

 ამ სტანდარტზე გადასვლის წესებიდან ნებაყოფლობითი გამონაკლისები (სტანდარტის 
ხელახალი გამოყენებისას) 
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1.7 საწარმომ, რომელმაც მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტი გამოიყენა გასულ პერიოდში, მაგრამ  მისი უახლესი წლიური ფინანსური 
ანგარიშგება შედგენილ იქნა ბუღალტრული აღრიცხვის სხვა საფუძვლების შესაბამისად 
(მაგალითად, ფასს სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის): 
(ა)  რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს წინამდებარე სტანდარტი  მე-4 

განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“ - 
შესაბამისად ისე, თითქოს საწარმოს არასდროს შეუწყვეტია ამ სტანდარტის 
გამოყენება; ან  

(ბ)  რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს წინამდებარე სტანდარტი  მე-4 
განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები“ - 
შესაბამისად ისე, თითქოს საწარმოს არასდროს შეუწყვეტია ამ სტანდარტის  
გამოყენება, ერთადერთი გამონაკლისის დაშვებით, რომ მას შეუძლია აირჩიოს 
19.6 პუნქტით გათვალისწინებული ნებაყოფლობითი შეღავათი.

დანართი ადანართი ა

შეტყობინებაშეტყობინება
___________________________________________________________________________________
მე-4 კატეგორიის ქართული საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტი შეიცავს საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდის 
(ფონდი) საავტორო მასალებს, რომლებიც დაცულია.

რეპროდუცირებულია და გავრცელებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ფონდის ნებართვით მხოლოდ 
საქართველოში. მესამე პირებს არ გააჩნიათ არანაირი უფლება ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და ფონდის მიერ წინასწარ 
წერილობითი თანხმობის გარეშე, თუ ასეთი გათვალისწინებული არაა გამოყენების უფლების 
პირობებით (შენიშნვა - გადამისამართება უნდა მოხდეს ამ პირობებზე).

საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტი გამოშვებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზე-
დამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობით საქართველოში და არ არის მომზადებული 
ან დამტკიცებული საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტების საბჭოს მიერ.

საქართველოს  მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგა რიშ გების 
სტანდარტი არ უნდა გავრცელდეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. 

დანართი ბდანართი ბ
სავაჭრო ნიშნებისავაჭრო ნიშნები
___________________________________________________________________________________
ფონდს მთელს მსოფლიოში აქვს რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები, მათ შორის  ‘IAS®’, 
‘IASB®’, ‘IFRIC®’, ‘IFRS®’, the IFRS® logo, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® logo, the ‘Hexa-
gon Device’, ‘International Accounting Standards®’, ‘International Financial Reporting Standards®’, 
[‘NIIF®’], და  ‘SIC®’. დამატებითი დეტალების მიღება ფონდის სავაჭრო ნიშნების შესახებ 
შესაძლებელია ლიცენზიის გამცემისგან, მოთხოვნის შემთხვევაში. 

დანართი გდანართი გ
მომხმარებელთა მიერ გამოყენების პირობებიმომხმარებელთა მიერ გამოყენების პირობები
___________________________________________________________________________________
1.  საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ფონდი და ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური საქართველოს 
მე-4 კატეგორიის  საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 
მომხმარებლებს (მომხმარებლები) აძლევენ უფლებას  საქართველოს მე-4 კატეგორიის 
საწარმოების გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი გამოიყენონ:
(i) მომხმარებელთა პროფესიული გამოყენებისათვის, ან
(ii) კერძო სწავლებისა და განათლებისათვის 
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პროფესიული გამოყენება: პროფესიული გამოყენება: ნიშნავს საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტი-
ვებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენებას მომხმარებლის პროფესიულ 
საქმიანობაში, რომელიც უკავშირდება საბუღალტრო მომსახურების მიწოდებას, 
რაც გულისხმობს საქართველოს მე-4 კატეგორიის საწარმოების გამარტივებული 
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად  ფინანსური ანგარიშგების ან/და 
ფინანსური ანგარიშგების ანალიზის მომზადებას მომხმარებლების კლიენტთათვის ან იმ 
საქმიანობისთვის, რომელშიც მომხმარებელი დასაქმებულია, როგორც ბუღალტერი.
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTx va:

gva in te re sebs, sa ga da sa xa do ko deq sis mux li 98.1 „ga na wi le bu li mo ge ba“ sa fuZ-
vel ze, ro de sac xde ba Sps-dan ka pi ta lis Sem ci re ba fi zi ku ri pi ris mi er, sa wes-
de bo ka pi tal Si Se ta ni li Tan xis ga mo ta na/ Sem ci re ba xom ar da i beg re ba mo ge bis 
ga da sa xa diT? (rad gan Sem ci re ba ze ar we ri a, vfiq robT, ga na wi le bu lad ar iT v le-
ba mxo lod  wi lis Se Ze nis dros ga mos yid va, xo lo sxva Sem Tx ve va Si sa wes de bo ka-
pi ta lis Sem ci re ba Ca iT v le ba ro gorc mo ge bis ga da sa xa diT da sa beg ri).

pa su xi:

„ka pi ta lis Sem ci re ba“ Ta vi si ar siT aris sa war mos mi er sa ku Ta ri wi lis /aq ci e bis 
ga mos yid va Ta vi si dam fuZ neb lis gan /aq ci o ne ris gan. am de nad, Tu ka pi ta lis Sem ci-
re bis Tan xa Se e sa ba me ba pi ris mi er ma nam de gan xor ci e le bul Se na ta nebs ka pi tal Si, 
es ar Ca iT v le ba mo ge bis ga na wi le bad. amas Tan, ga saT va lis wi ne be lia isic, rom am 
dros „gan xor ci e le bul Se na ta nad“ ar iT v le ba sa war mos mi er mi Re bu li mo ge bis 
is Tan xa, ro me lic da u beg ra vad tran s for mir da sa wes de bo ka pi ta lad.

1-li ma ga li Ti. da vuS vaT, sa war mo da fuZ n da 2 fi zi ku ri pi ris mi er 1000-la ri a ni 
sa wes de bo ka pi ta liT, Ti To e ul ma pir ma ka pi tal Si Se i ta na fu la di an ara fu la-
di for miT 500-500 la ri da mi i Ro 50-50%. amis Sem deg er T -er T ma dam fuZ ne bel ma 
ga dawy vi ta sa war mo dan gas v la da ka pi ta lis Sem ci re bis gziT ga i ta na 500 la ri. es 
niS navs, rom sa war mom Ta vad ga mo is yi da dam fuZ neb lis gan 500 la ris Ri re bu le bis 
wi li. Se de gad, sa war mos ka pi ta li dar Ce ba 500 la ris to li, xo lo dar Ce ni li er Ti 
dam fuZ neb lis wi li gax de ba 100 %. amas Ta na ve, imis mi u xe da vad, rom dar Ce ni li 
par t ni o ris pro cen tu li wi li ga or mag da, mi si fu la di Ri re bu le ba ar Sec v li la 
da dar Ca 500 la ris to li, anu Se ic va la pro por cia da ara Ri re bu le ba.

me-2 ma ga li Ti. sawyi si pi ro be bi igi ve a. da vuS vaT, sa war mom imu Sa va da mi i Ro 2000 
la ris mo ge ba, ro me lic, par t ni or Ta kre bis ga dawy ve ti le biT, ar ga na wil da di-
vi den dad da tran s for mir da ka pi ta lad. am g va ri tran s for ma ci a, sa ga da sa xa do 
ko deq sis 981.2-e mux lis „b“ qve pun q tis Ta nax mad, mo ge bis ga da sa xa diT ar ibeg re ba. 
Se de gad, sa war mos ka pi ta li gax da 3000 la ri, xo lo Ti To e u li par t ni o ris wi lis 
Ri re bu le ba _ 1500-1500 la ri. amis Sem deg er T ma par t ni or ma mo in do ma sa war mo dan 
gas v la da ka pi ta lis Sem ci re bis gziT ga i ta na 1500 la ri. vi na i dan, sa ga da sa xa do 
ko deq sis 981.2-e mux lis „a“ qve pun q tis Ta nax mad, mo ge bis ka pi ta lad tran s for ma-
cia da beg v ris miz ne bis T vis ar iT v le ba gan xor ci e le bul Se na ta nad, ga sul pirs 
ar da e beg re ba 500 la ri, xo lo 1000 la ri da eq vem de ba re ba mo ge bis ga da sa xa diT 
da beg v ras, ro gorc di vi den di. 
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kiTx va:

mci re me war mis mi er ga we u li mom s xu re o bis sa Se mo sav lo da beg ris pe ri o dad ga-
ni xi le ba faq tob ri vi mom sa xu re o bis ga we vis, Tu anazRa u re bis Ta ri Ri da ro me li 
pe ri o dis mi xed viT un da mo ax di nos sa Se mo sav lo ga da sa xa dis dek la ri re ba?

pa su xi:

mci re biz ne sis sta tu sis mqo ne pi ris mi er iwar mo e ba aR ricx vis spe ci a lu ri Jur-
na li, ro mel Sic Se mo sav le bi da xar je bi aRi ricxe ba sa ka so me To diT, anu Tan xe bis 
mi Re bis / ga ce mis Ta ri Re bis mi xed viT (ix. sa qar T ve los fi nan s Ta mi nis t ris 2010 
wlis 31de kem b ris № 999 brZa ne ba „sa Se mo sav lo ga da sa xa dis spe ci a lu ri da beg v ris 
re Ji me bis ga mo ye ne bis Se sa xeb“). amas Ta na ve, ar un da ga mog r CeT dRg-is ga dam x de-
lad sa val de bu lo re gis t ra ci is mo men ti, vi na i dan, dRg-is miz ne bis T vis, aR ricx va 
war mo ebs da ricx vis me To diT, anu ope ra ci is gan xor ci e le bis (da ara _ Tan xis 
mi Re bis) mo men tis mi xed viT.

kiTx va:

gTxovT gvi pa su xoT  ro go ria sa ga da sa xa do ko deq sis mid go me bi _ ra vu yoT pir ve-
la di aR ricx vis do ku men ta ci as, dek la ra ci ebs, ro mel sac ga su li aqvs sa re vi zio 
xa daz mu lo bis pe ri o di/ va da, un da Se vi na xoT usas ru lod Tu gan sazR v ru lia ro-
dis un da ga va nad gu roT?

pa su xi:

aR ricx vis do ku men te bis Se nax vis val de bu le ba Tqven gaqvT sa ga da sa xa do xan daz-
mu lo bis va dis gan mav lo ba Si. am va dis gas v lis Sem d gom Tqven wyvetT, ro gor mo-
eq ceT am do ku men tebs, Tum ca, cal ke u li do ku men te bi (ma ga li Tad, uZ ra vi qo ne bis 
Se Ze nis do ku men te bi _ ix. sa ga da sa xa do ko deq sis 202.1-e mux lis „d“ qve pun q ti), 
ajo bebs, ma inc Se i na xoT. ase ve ga iT va lis wi neT sa mo qa la qo ko deq siT gan sazR v-
ru li xan daz mu lo bis va de bi.

kiTx va:

mci re Sps-is di req to ris brZa ne biT Ta nam S rom le bis jan m r Te lo bis dazR ve vis 
anazRa u re ba xde ba fir mis xar jiT. am Sem Tx ve va Si, sa Se mo sav lo dek la ra ci a Si 
Tvis bo lo dRiT vaC ve neb Ta nam S rom lis sar ge bels _ dazR ve vis Tan xas. 

gva in te re sebs, saSe mo sav lo ga da sa xa di im dRiT un da da va ricxo, ro ca vu ricxav 
sa dazR ve vo or ga ni za ci as sa dazR ve vo pre mi as, Tu Ta nam S ro mel ze da ricx vis 
dRiT da dek la ra ci a Si ro me li Ta ri Ri vaC ve no?

pa su xi:

am kon k re tul ope ra ci a ze, Cve ni az riT, bi u jet Si sa Se mo sav lo ga da sa xa di ga dax-
di li un da iq nes ara ug vi a nes Se sa ba mi si Tvis bo lo ricx vi sa.
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kiTx va:

varT sa qar T ve lo Si re gis t ri re bu li sa war mo, Sps-s sa xiT, Tumc varT afe li re-
bu li ucxo ur sa war mos Tan, rom lis war mo mad ge ne li ara re zi den ti pi rov ne ba 
fi zi ku ri pi ri (a ra mo qa la qe _ dro e bi Ti cxov re bis uf le biT) Cve u leb riv unda 
ga va for mo Ta nam S rom lad da xel fa si Cve u leb riv da va ricxo. 

gva in te re sebs, exe ba Tu ara ara re zi den tis ga da sa xa di, Tu 20%-i a ni Cve u leb ri vi 
da beg v ra?

pa su xi:

ara re zi den tis mi er xel fa sis sa xiT mi Re bu li Se mo sa va li ibeg re ba stan dar tu lad 
_ 20 %-i a ni ga nak ve TiT.

kiTx va:

re gis t ri re bu li var mci re me war med. cno bi li a, rom 6000 la ram de xel fas ze 
maqvs uf le ba ar ga da vi xa do sa Se mo sav lo. 

gva in te re sebs, ro de sac da qi ra ve bu li myavs 4 Ta nam S ro me li da ma Ti xel fa se bi 
gan s x va ve bu li a, sa Se mo sav los es Se Ra va Ti mci re me war mes ja mu ri Tan xi dan uv r-
cel de ba, Tu ro gor un da mo ax di nos cal ke u li Ta nam S rom lis iden ti fi ci re ba, 
Tu es Se Ra va Ti ekuT v nis erT da qi ra ve buls? gTxovT gan g vi mar toT sa Se mo sav lo 
ga da sa xa dis Se Ra va Tis ga mo ye ne bis prin ci pi ma ga li Tis sa fuZ vel ze.

pa su xi:

sa ga da sa xa do ko deq sis 94.4-e mux lis Ta nax mad, „4. da qi ra ve bu li pi re bis T vis mci-
re biz ne sis sta tu sis mqo ne pi ris mi er ka len da ru li wlis gan mav lo ba Si ja mu rad 
ga dax di li 6 000 la ram de xel fa si ga dax dis wya ros Tan ar ibeg re ba, Tu ar se bobs 
er T -er Ti Sem de gi pi ro ba:

a) igi in di vi du a lur me war med da re gis t rir da da mas mci re biz ne sis sta tu si 
mi e ni Wa ima ve ka len da ru li wlis gan mav lo ba Si;

b) mis mi er wi na ka len da ru li wlis gan mav lo ba Si mi Re bu li er Tob li vi Se mo sa va li 
50 000 lars ar aWar bebs“;

anu _ 1. 6000-la ri a ni Se Ra va Ti ar se bobs Tqven mi er ga ce mul ja mur xel fas ze, 
imis mi u xe da vad, es Tan xa 4 pir ze na wil de ba Tu 20-ze.

2. es Se Ra va Ti ar se bobs mxo lod im Sem Tx ve va Si, Tu srul de ba ze moT mo ta ni li 
ori pi ro bi dan er T -er Ti.
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kiTx va:

sa war mo Si de kem b ris Tve Si (da sawyis Si) ga ve ciT no em b ris xel fa si. Tu sa xel m wi-
fo de kem b ri dan Se Ra vaTs awe sebs sa Se mo sav lo ze, e.i. 15 ian v ram de gag zav nil dek-
la ra ci a Si un da da va fiq si roT Se Ra va Te bi da araa dar R ve va is, rom no em b ris xel-
fa si ga i ce ma de kem b ris Tve Si da Se Ra vaT Si moy ve ba?

pa su xi:

vi na i dan xel fa sis ga ce ma aRi ricxe ba sa ka so me To diT (a nu Tan xis ga ce mis mo men-
t Si), Cve ni az riT, es dar R ve va ar iq ne ba.

kiTx va:

sa vaW ro sa war moSi gva in te re sebs, usas y d lod sa qon lis mi wo de bi sas dRg-is an ga-
riS - faq tu ra ga mo i we re ba Tu ara da Tu ga mo i we re ba, Se iZ le ba Tu ara ase Ti faq-
tu ris Sem d gom Si CaT v la?

pa su xi:

sa qon lis mi wo de ba kom pen sa ci is ga re Se war mo ad gens dRg-iT da sa begr ope ra ci-
as sa baz ro fa se bi dan ga mom di na re (ix. mux li 161.2. „d“), ro mel zec, myid ve lis 
moTxov nis Sem Tx ve va Si ga mo i we re ba an ga riS - faq tu ra, Tum ca myid ve li am dRg-s ver 
Ca iT v lis, vi na i dan mas am an ga riS - faq tu ris mi xed viT dRg arc ga dax di li eq ne ba 
da arc ga da sax de li (ix, mux li 174.1. „a“).

kiTx va:

Sps aris sa ca lo sa vaW ro kom pa ni a, Zi ri Tad ad da ka ve bu li varT sxva das x va sa xe o-
bis xor cis re a li za ci iT.

gva in te re sebs, Tu ar se bobs xor cis da xor c p ro duq te bis bu neb ri vi da na kar gis 
ra i me nor ma (Zva li, rqe bi, Cli qe bi...) da Tu ase Ti ma re gu li re be li do ku men ti ar 
ar se bobs, ras uS ve biT aseT pro duqts da ra ga da sa xa de biT ibeg re ba, an ro gor ga-
va for moT sa ga da sa xa do do ku men ti?

pa su xi:

am g va ri nor me bis ar se bo bis Se sa xeb Cven T vis cno bi li ar aris. es nor me bi Tqven 
Se giZ li aT da ad gi noT Se mo sav le bis sam sa xur Tan Se Tan x me biT.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.12.20 2.0362 5.3541 3.9840 4.4300 2.5025 3.3873 3.7746 8.9002 8.1753 1.1090 3.9294 3.6813 1.5235 3.3253

02.12.20 2.0307 5.3368 3.9722 4.4309 2.5015 3.3781 3.7425 8.8661 8.1536 1.1098 3.8922 3.6612 1.5150 3.3185

03.12.20 2.0458 5.3725 3.9996 4.4311 2.5591 3.4017 3.7562 8.9569 8.2098 1.1196 3.8983 3.6860 1.5188 3.3189

04.12.20 2.0511 5.3883 4.0107 4.4426 2.6062 3.4107 3.7468 8.9453 8.2293 1.1177 3.9005 3.7058 1.5174 3.3119

05.12.20 2.0598 5.4148 4.0304 4.4540 2.6454 3.4278 3.7808 9.0109 8.2719 1.1247 3.9257 3.7166 1.5215 3.3115

06.12.20 2.0598 5.4148 4.0304 4.4540 2.6454 3.4278 3.7808 9.0109 8.2719 1.1247 3.9257 3.7166 1.5215 3.3115

07.12.20 2.0598 5.4148 4.0304 4.4540 2.6454 3.4278 3.7808 9.0109 8.2719 1.1247 3.9257 3.7166 1.5215 3.3115

08.12.20 2.0365 5.3533 3.9847 4.3672 2.6196 3.3885 3.7187 8.9037 8.1756 1.1069 3.8836 3.6903 1.5017 3.2910

09.12.20 2.0272 5.3250 3.9639 4.3687 2.5959 3.3712 3.7397 8.8688 8.1331 1.0995 3.8835 3.6746 1.4994 3.2700

10.12.20 2.0346 5.3447 3.9781 4.4129 2.5986 3.3832 3.7676 8.9817 8.1699 1.1182 3.8771 3.6909 1.5174 3.2812

11.12.20 2.0308 5.3383 3.9731 4.3694 2.5814 3.3779 3.7229 8.9614 8.1587 1.1165 3.8750 3.6951 1.5102 3.2838

12.12.20 2.0400 5.3554 3.9861 4.3421 2.5750 3.3899 3.7259 8.9882 8.1860 1.1248 3.8835 3.6987 1.5153 3.2870

13.12.20 2.0400 5.3554 3.9861 4.3421 2.5750 3.3899 3.7259 8.9882 8.1860 1.1248 3.8835 3.6987 1.5153 3.2870

14.12.20 2.0400 5.3554 3.9861 4.3421 2.5750 3.3899 3.7259 8.9882 8.1860 1.1248 3.8835 3.6987 1.5153 3.2870

15.12.20 2.0428 5.3688 3.9954 4.4117 2.5809 3.3976 3.7680 9.0136 8.1991 1.1306 3.9052 3.7091 1.5187 3.2889

16.12.20 2.0438 5.3751 4.0006 4.3846 2.5810 3.4020 3.7634 9.0003 8.2166 1.1284 3.9208 3.7105 1.5178 3.2905

17.12.20 2.0460 5.3813 4.0043 4.4328 2.5835 3.4056 3.7818 9.0309 8.2252 1.1269 3.9312 3.7171 1.5282 3.2811

18.12.20 2.0544 5.3970 4.0154 4.4618 2.5875 3.4159 3.8247 9.0450 8.2445 1.1284 3.9504 3.7160 1.5337 3.2846

19.12.20 2.0517 5.3947 4.0135 4.4264 2.5662 3.4140 3.8102 9.0322 8.2445 1.1250 3.9642 3.7057 1.5348 3.2747

20.12.20 2.0517 5.3947 4.0135 4.4264 2.5662 3.4140 3.8102 9.0322 8.2445 1.1250 3.9642 3.7057 1.5348 3.2747

21.12.20 2.0517 5.3947 4.0135 4.4264 2.5662 3.4140 3.8102 9.0322 8.2445 1.1250 3.9642 3.7057 1.5348 3.2747

22.12.20 2.0321 5.3309 3.9662 4.3157 2.5326 3.3738 3.6974 8.7758 8.1497 1.0984 3.8817 3.6664 1.5064 3.2660

23.12.20 2.0433 5.3744 3.9979 4.3908 2.5608 3.3993 3.7606 8.8613 8.2178 1.1059 3.9514 3.6919 1.5218 3.2684

24.12.20 2.0378 5.3551 3.9830 4.3899 2.5548 3.3873 3.7526 8.8648 8.1770 1.1000 3.9327 3.6750 1.5160 3.2704

25.12.20 2.0392 5.3616 3.9881 4.4515 2.5579 3.3914 3.7891 8.8439 8.1841 1.1021 3.9543 3.6815 1.5140 3.2703

26.12.20 2.0350 5.3592 3.9870 4.4340 2.5552 3.3863 3.7899 8.8490 8.1778 1.0992 3.9546 3.6749 1.5194 3.2699

27.12.20 2.0350 5.3592 3.9870 4.4340 2.5552 3.3863 3.7899 8.8490 8.1778 1.0992 3.9546 3.6749 1.5194 3.2699

28.12.20 2.0350 5.3592 3.9870 4.4340 2.5552 3.3863 3.7899 8.8490 8.1778 1.0992 3.9546 3.6749 1.5194 3.2699

29.12.20 2.0417 5.3730 3.9959 4.4180 2.5629 3.3992 3.7872 8.8905 8.1976 1.0990 3.9586 3.6739 1.5240 3.2716

30.12.20 2.0535 5.4016 4.0161 4.4221 2.5693 3.4156 3.8029 8.8697 8.2387 1.1028 3.9841 3.7027 1.5283 3.2795

31.12.20 2.0570 5.4081 4.0233 4.4529 2.5774 3.4200 3.8228 8.8850 8.2534 1.1035 4.0068 3.7103 1.5369 3.2766

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2020 wlis dekemberSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2020 wlis dekemberSi
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1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.12.20 2.5646 2.4544 2.1202 0.4274 3.1965 9.0534 0.7917 10.0456 2.4868 10.8812 5.0581 4.2900 4.4908 2.3410

02.12.20 2.5572 2.4384 2.1146 0.4228 3.1792 9.0348 0.7901 10.0491 2.4741 10.8803 5.0491 4.2807 4.5047 2.3326

03.12.20 2.5648 2.4470 2.1146 0.4249 3.1699 9.0359 0.7902 10.1035 2.4759 10.8924 5.0565 4.2815 4.4968 2.3425

04.12.20 2.5600 2.4561 2.1149 0.4225 3.1760 9.0169 0.7885 10.1068 2.4760 10.8765 5.0503 4.2725 4.4798 2.3392

05.12.20 2.5744 2.4568 2.1134 0.4259 3.1823 9.0158 0.7885 10.1381 2.4848 10.8824 5.0681 4.2726 4.4878 2.3333

06.12.20 2.5744 2.4568 2.1134 0.4259 3.1823 9.0158 0.7885 10.1381 2.4848 10.8824 5.0681 4.2726 4.4878 2.3333

07.12.20 2.5744 2.4568 2.1134 0.4259 3.1823 9.0158 0.7885 10.1381 2.4848 10.8824 5.0681 4.2726 4.4878 2.3333

08.12.20 2.5687 2.4301 2.1029 0.4188 3.1574 8.9600 0.7836 10.0498 2.4596 10.8043 5.0327 4.2461 4.4532 2.3100

09.12.20 2.5577 2.4290 2.0842 0.4182 3.1439 8.9028 0.7786 10.0529 2.4469 10.7389 5.0070 4.2189 4.4472 2.3027

10.12.20 2.5668 2.4530 2.0863 0.4193 3.1520 8.9333 0.7812 10.0706 2.4565 10.7651 5.0232 4.2329 4.4604 2.3234

11.12.20 2.5677 2.4586 2.0916 0.4170 3.1427 8.9406 0.7819 10.0944 2.4541 10.7595 5.0200 4.2362 4.4577 2.3125

12.12.20 2.5746 2.4764 2.0919 0.4136 3.1591 8.9491 0.7826 10.0980 2.4589 10.7700 5.0225 4.2405 4.4630 2.3288

13.12.20 2.5746 2.4764 2.0919 0.4136 3.1591 8.9491 0.7826 10.0980 2.4589 10.7700 5.0225 4.2405 4.4630 2.3288

14.12.20 2.5746 2.4764 2.0919 0.4136 3.1591 8.9491 0.7826 10.0980 2.4589 10.7700 5.0225 4.2405 4.4630 2.3288

15.12.20 2.5781 2.4867 2.0920 0.4184 3.1703 8.9543 0.7831 10.1063 2.4680 10.7656 5.0272 4.2428 4.4704 2.3371

16.12.20 2.5800 2.4751 2.0918 0.4207 3.1627 8.9586 0.7835 10.1075 2.4661 10.7709 5.0264 4.2446 4.4684 2.3257

17.12.20 2.5740 2.4844 2.0884 0.4210 3.1757 8.9333 0.7812 10.0954 2.4692 10.7648 5.0251 4.2326 4.4587 2.3335

18.12.20 2.5853 2.5075 2.0874 0.4234 3.1858 8.9428 0.7820 10.1177 2.4773 10.7940 5.0266 4.2369 4.4635 2.3521

19.12.20 2.5660 2.4898 2.0845 0.4263 3.1643 8.9158 0.7797 10.1115 2.4655 10.7579 5.0083 4.2238 4.4511 2.3326

20.12.20 2.5660 2.4898 2.0845 0.4263 3.1643 8.9158 0.7797 10.1115 2.4655 10.7579 5.0083 4.2238 4.4511 2.3326

21.12.20 2.5660 2.4898 2.0845 0.4263 3.1643 8.9158 0.7797 10.1115 2.4655 10.7579 5.0083 4.2238 4.4511 2.3326

22.12.20 2.5253 2.4439 2.0839 0.4252 3.1449 8.8922 0.7776 10.0316 2.4373 10.7117 4.9831 4.2123 4.4264 2.2908

23.12.20 2.5394 2.4660 2.0831 0.4289 3.1612 8.8989 0.7782 10.0976 2.4493 10.7266 4.9959 4.2158 4.4258 2.3059

24.12.20 2.5409 2.4747 2.0849 0.4279 3.1616 8.9044 0.7787 10.1342 2.4518 10.7191 5.0031 4.2183 4.4336 2.3177

25.12.20 2.5474 2.4851 2.0806 0.4282 3.1551 8.9041 0.7786 10.1654 2.4620 10.7083 5.0077 4.2181 4.4464 2.3265

26.12.20 2.5417 2.4868 2.0827 0.4333 3.1615 8.9028 0.7785 10.1581 2.4593 10.7069 5.0031 4.2172 4.4459 2.3272

27.12.20 2.5417 2.4868 2.0827 0.4333 3.1615 8.9028 0.7785 10.1581 2.4593 10.7069 5.0031 4.2172 4.4459 2.3272

28.12.20 2.5417 2.4868 2.0827 0.4333 3.1615 8.9028 0.7785 10.1581 2.4593 10.7069 5.0031 4.2172 4.4459 2.3272

29.12.20 2.5502 2.4858 2.0816 0.4381 3.1588 8.9076 0.7790 10.1754 2.4621 10.7125 5.0015 4.2199 4.4509 2.3291

30.12.20 2.5603 2.4918 2.0848 0.4438 3.1643 8.9289 0.7808 10.2171 2.4695 10.7384 5.0211 4.2301 4.4664 2.3396

31.12.20 2.5616 2.5118 2.0776 0.4462 3.1759 8.9208 0.7801 10.2037 2.4738 10.7571 5.0215 4.2265 4.4700 2.3578
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.12.20 4.3704 1.9561 1.2849 9.5009 1.9255 6.5745 2.9427 0.3193 1.1667 0.7833 4.1155 2.1760 0.6231

02.12.20 4.3634 1.9521 1.2823 9.4814 1.9238 6.5486 2.9367 0.3182 1.1620 0.7802 4.1071 2.1616 0.6193

03.12.20 4.3845 1.9523 1.2835 9.4826 1.9223 6.5225 2.9371 0.3183 1.1675 0.7815 3.9115 2.1604 0.6360

04.12.20 4.4084 1.9482 1.2810 9.4626 1.9144 6.4920 2.9309 0.3176 1.1685 0.7818 3.9032 2.1574 0.6331

05.12.20 4.4551 1.9479 1.2808 9.4614 1.9097 6.4836 2.9305 0.3182 1.1705 0.7861 3.9028 2.1809 0.6420

06.12.20 4.4551 1.9479 1.2808 9.4614 1.9097 6.4836 2.9305 0.3182 1.1705 0.7861 3.9028 2.1809 0.6420

07.12.20 4.4551 1.9479 1.2808 9.4614 1.9097 6.4836 2.9305 0.3182 1.1705 0.7861 3.9028 2.1809 0.6420

08.12.20 4.4244 1.9359 1.2823 9.4029 1.8968 6.4215 2.9124 0.3170 1.1668 0.7814 3.8786 2.1572 0.6415

09.12.20 4.4622 1.9235 1.2741 9.3429 1.8847 6.3712 2.8938 0.3131 1.1645 0.7778 3.8539 2.1723 0.6402

10.12.20 4.4740 1.9301 1.2870 9.3749 1.8912 6.3643 2.9037 0.3144 1.1700 0.7814 3.8671 2.2006 0.6409

11.12.20 4.4732 1.9316 1.2862 9.3823 1.8982 6.3609 2.9060 0.3164 1.1694 0.7819 3.8701 2.1847 0.6354

12.12.20 4.4906 1.9335 1.2964 9.3914 1.9083 6.3112 2.9088 0.3151 1.1753 0.7863 3.8739 2.1743 0.6549

13.12.20 4.4906 1.9335 1.2964 9.3914 1.9083 6.3112 2.9088 0.3151 1.1753 0.7863 3.8739 2.1743 0.6549

14.12.20 4.4906 1.9335 1.2964 9.3914 1.9083 6.3112 2.9088 0.3151 1.1753 0.7863 3.8739 2.1743 0.6549

15.12.20 4.5016 1.9346 1.3019 9.3969 1.9133 6.3006 2.9105 0.3169 1.1802 0.7852 3.8761 2.1929 0.6499

16.12.20 4.4868 1.9356 1.3028 9.4014 1.9170 6.2624 2.9119 0.3147 1.1856 0.7844 3.8780 2.2015 0.6431

17.12.20 4.4694 1.9301 1.2980 9.3746 1.9098 6.2438 2.9036 0.3136 1.1809 0.7818 3.8669 2.2069 0.6455

18.12.20 4.5067 1.9321 1.3015 9.3846 1.9102 6.2706 2.9067 0.3139 1.1794 0.7832 3.8711 2.2269 0.6458

19.12.20 4.4449 1.9267 1.3058 9.3563 1.9039 6.2674 2.8980 0.3130 1.1749 0.7812 3.8594 2.2389 0.6464

20.12.20 4.4449 1.9267 1.3058 9.3563 1.9039 6.2674 2.8980 0.3130 1.1749 0.7812 3.8594 2.2389 0.6464

21.12.20 4.4449 1.9267 1.3058 9.3563 1.9039 6.2674 2.8980 0.3130 1.1749 0.7812 3.8594 2.2389 0.6464

22.12.20 4.3373 1.9225 1.3023 9.3314 1.8972 6.2563 2.8903 0.3119 1.1622 0.7775 3.8491 2.1953 0.6424

23.12.20 4.3368 1.9238 1.2874 9.3383 1.8961 6.2587 2.8924 0.3120 1.1526 0.7773 3.8520 2.2378 0.6375

24.12.20 4.3470 1.9251 1.2655 9.3440 1.8970 6.2651 2.8942 0.3122 1.1500 0.7762 3.8543 2.2428 0.6335

25.12.20 4.3846 1.9251 1.2649 9.3437 1.8956 6.2659 2.8941 0.3122 1.1539 0.7782 3.8542 2.2282 0.6282

26.12.20 4.4255 1.9248 1.2648 9.3426 1.8953 6.2505 2.8937 0.3122 1.1528 0.7796 3.8641 2.2376 0.6268

27.12.20 4.4255 1.9248 1.2648 9.3426 1.8953 6.2505 2.8937 0.3122 1.1528 0.7796 3.8641 2.2376 0.6268

28.12.20 4.4255 1.9248 1.2648 9.3426 1.8953 6.2505 2.8937 0.3122 1.1528 0.7796 3.8641 2.2376 0.6268

29.12.20 4.4359 1.9258 1.2721 9.3474 1.8971 6.2619 2.8952 0.3124 1.1536 0.7808 3.8661 2.2478 0.6272

30.12.20 4.4667 1.9305 1.2750 9.3700 1.9045 6.2779 2.9022 0.3130 1.1623 0.7794 3.8823 2.2337 0.6251

31.12.20 4.4031 1.9288 1.2647 9.3617 1.9047 6.2717 2.8996 0.3127 1.1593 0.7777 3.8858 2.2421 0.6296
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informacia federaciidan                                         # gv.

1
informacia biznesis administrirebis mimarTulebiT saganmanaTleblo 
saqmianobis ganmaxorcielebeli pirebisaTvis

1 4

2
profesiuli sertificirebis programaSi CaTvlebis saxelmZRvanelo 
principebi

1 4

3
saqarTvelos profesional buRalterTa da auditorTa federaciis  
saerTo (25-e) kreba

2 3

4 arCevnebTan dakavSirebuli informacia bafis wevrebisaTvis 2 4

5 bafis mosalodneli Semosavlebi da xarjebi 2020 wlisTvis 2 5

6
bafis gamgeobis pozicia profesiis maregulirebel  sakanonmdeblo 
bazaSi cvlilebebis proeqtze

5 3

7
auditis xarisxis gaumjobesebis mxardaWera auditorebis/audituri 
kompaniebisaTvis

5 5

8
da viT pa pi aS vi li. sa ga da sa xa do Se Ra va Te b Tan da kav Si re bu li  sa-
ka non m deb lo si ax le e bis ana li zi

5 6

9
buRalterTa profesiuli sertificirebis gamocdebi. 2020 wlis 
ivlisi

5 9

10
saqarTvelos profesional buRalterTa da auditorTa federaciis 
saerTo (25-e) kreba

10 3

11
vebinari _ mcire da saSualo praqtikis mqone firmebisaTvis
msoflio bankis / SARAS / EFAA / IFAC-is vebinari

10 4

12
praqtikuli treningi _ mcire da saSualo praqtikis mqone firmebi-
saTvis

10 6

13
informacia gamgeobis Tavmjdomareobisa da gamgeobis wevrobis kan-
didarebis Sesaxeb

11 3

14 bafis saerTo (25-e) krebis mokle mimoxilva da arCevnebis Sedegebi 12 3

profesiuli sertificirebis pretendentTa dasaxmareblad.  
rubrikas uZRveba babi alaverdaSvili

1 saprocento riskis hejirebis meTodebi. moduli F9 _ `finansuri 
marTva~

1 8

2 Tanabari SesaZleblobebi. moduli F11 _ `buRalteri biznesSi~ 1 18

3 saba ZaZamia
buRaltris profesiis karieruli momavali

1 31

4 buRaltrebsa da regulatorebs teqnologiur ekonomikur dana-
SaulTan gamklavebas sTxoven

1 33

5 kalkulacia procesebis mixedviT. moduli F2 _ `mmarTvelobiTi 
aRricxva~

2 11
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6 yvelaferi biujetebis Sesaxeb (me-3 nawili). moduli F5 _ `saqmiano-
bis Sedegebis marTva~

2 21

7 bass 2-is _ `maragebi~ _ gamoyeneba. modulebi F3 _ „finansuri aR-
ricxva~, F7 _ `finansuri angariSgeba~

2 25

8
auditsa da sxva marwmunebeli momsaxurebis garigebaze daTanxmebis 
gadawyvetilebebis miReba.  moduli `auditi da marwmunebeli mom-
saxureba~ (umaRlesi done)

2 35

9
saba ZaZamia 
axali angariSi avlens axal saangariSgebo praqtikebs saxelmwifoe-
bisTvis, raTa maT SeinarCunon gamWvirvaloba sakuTar moqalaqeebTan

2 41

10 finansuri aRricxva xsnis kars warmatebuli momavlisken 2 43

11 fass 8 _ saoperacio segmentebi  (detaluri mimoxilva).  moduli  
`sawarmos strategiuli angariSgeba~ (umaRlesi done)

3 4

12 ra midgoma unda gamoviyenoT iseT kiTxvebze pasuxis gacemisas, rom-
lebic axsnas saWiroebs. moduli F9 _ `finansuri marTva~

3 12

13
saba ZaZamia
ACCA-s ekonomikuri brifingi: COVID-19-is ekonomikuri Sedegebis 
prognozi

3 17

14 jgufis finansuri mdgomareobis angariSgebis momzadeba.
moduli F3 _ `finansuri aRricxva~

4 4

15 nulovani biujetebis Sedgena. moduli F5 _ `saqmianobis Sedegebis 
marTva~

4 10

16 auditoruli arsebiToba da masTan dakavSirebuli praqtikuli mosaz-
rebebi. moduli F8 _ „auditi da marwmunebeli momsaxureba“

4 14

17 inflacia da investiciis Sefaseba. moduli F9 _ `finansuri marTva~ 4 20

18 saba ZaZamia
globaluri ekonomikuri ndobis indeqsi rekordul minimumamde daeca

4 27

19 COVID-19 mniSvnelovani gavlena msoflios auditorebze 4 28

20 normatiuli danaxarjebis kalkulacia. moduli `mmarTvelobiTi 
aRricxva~

5 10

21 fi nan su ri in s t ru men te bi. mo du li: fi nan su ri an ga riS ge ba 5 18

22 dam k ve Tis ris k ze da fuZ ne bu li mid go ma audit Si da audi tis da geg m va.
mo du li `a u di ti da mar w mu ne be li mom sa xu re ba~ (u maR le si do ne)

5 28

23
saba ZaZamia
pan de mi is fon ze kom pa ni ebs re sur se bis efeq tur ga mo ye ne ba sa da Ri-
re bu le bis  Seq m na ze kon cen t ri re bis ken mo u wo de ben

5 43

24 5 nabiji imisTvis, rom pandemiaSi biznesis ganviTareba SevinarCunoT 5 44

25 mincbergis Teoria organizaciebis Sesaxeb. moduli `buRalteri 
biznesSi~. (pirveli nawili)

7 22

26 martivi konsolidirebuli finansuri angariSgebis momzadeba.
moduli `finansuri aRricxva

7 26
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27 ucxoeli momxmareblebis debitoruli davalianebebis. (moTxovnebis) 
marTvamoduli `finansuri marTva~

7 36

28
saba ZaZamia
IFAC mouwodebs didi oceulis qveynebs, Seusabamon COVID-19-is sa-
pasuxo qmedebebi globalur prioritetebs

7 40

29 saxelmwifoebma balansi unda daicvan krizisis dros finansebis 
samarTavad

7 41

30
bass 8 _ `saaRricxvo politika, cvlilebebi saaRricxvo SefasebebSi
da Secdomebi~. mokle mimoxilva da magaliTebi. moduli `finansuri 
angariSgeba~

8 3

31 integrirebuli angariSis CarCo.  moduli ̀ strategiuli bizneslideri~ 8 13

32
kanonebi da sxva normatiuli aqtebi. modulebi `auditi da marwmune-
beli momsaxureba~ da `auditi da marwmunebeli momsaxureba~ (umaR-
lesi done)

8 18

33
saba ZaZamia
mcire da saSualo sabuRaltrofirmebi kargi karieruli arCevania 
momavlis buRaltrebisTvis

8 24

34 Sida auditorebi cifruli transformaciis temps kargaven 8 26

35 gadaxrebis analizi. moduli `mmarTvelobiTi aRricxva~ 9 3

36 swavlebis ganakveTi da swavlebis efeqti. moduli `saqmianobis Sede-
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_ acxadeben ACCA UK da Capitalise.com
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სამსახურის უფროსის ბრძანება №ნ-6, 2020 წლის 6 მაისი ქ. თბილისი, ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) 2020 წლის გამოცემის 
ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ

5 54

31
საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ. N6301-IIს 7 43

32
საქართველოს კანონი საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ. N6818-რს 7 43
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33
საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე. N6807-რს 7 44

34
საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ. N6815-რს 7 46

35
საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ. N6817-რს 7 48

36
საქართველოს კანონი - საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ. N6818-რს 7 84

37
საქართველოს კანონი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ. N6942-რს 7 84

38

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No160, 2020 წლის 13 ივლისი ქ. 
თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

7 87

39

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No124, 2020 წლის 4 ივნისი ქ. 
თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

7 88

40
საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ. N6942-რს 8 27

41
საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ. N6946-რს 8 30

42

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No173, 2020 წლის 30 ივლისი 
ქ. თბილისი, ,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების 
ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 
5 აპრილის No220 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

8 47

43

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No177, 2020 წლის 31 ივლისი 
ქ. თბილისი, „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No999 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე

8 48

44

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No183, 2020 წლის 6 აგვისტო ქ. 
თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

8 49

45

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No185, 2020 წლის 7 აგვისტო ქ. 
თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

8 50

46
საქართველოს კანონი - „საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო 
სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე. N6965-რს

8 52

47
საქართველოს კანონი - „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N6971-რს 8 53

48
საქართველოს კანონი - საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ. N7006-რს 8 55

49
საქართველოს კანონი - „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 
მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
N7025-რს

8 55



101

50
საქართველოს კანონი - „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N7014-რს 8 56

51
საქართველოს კანონი - „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. N7026-რს 8 56

52
საქართველოს კანონი - „საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო 
სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე. N7168 Iს

9 30

53
საქართველოს კანონი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ. N7132 Iს 9 31

54
საქართველოს კანონი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ. N7169 Iს 9 31

55
საქართველოს კანონი - „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე. N7170 Iს 9 34

56

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No220, 2020 წლის 2 სექტემბერი 
ქ. თბილისი, „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და 
ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის No429 ბრძანების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

9 35

57

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის ბრძანება Noნ 11, 2020 წლის 7 სექტემბერი ქ. თბილისი, 
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 
დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 20 ივლისის Noნ 22 
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 36

58

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No205, 2020 წლის 27 აგვისტო  
ქ. თბილისი, „საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის, საბაჟო სანქციის 
აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების 
წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის  
27 აგვისტოს No254 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 38

59

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No209, 2020 წლის 27 აგვისტო 
ქ. თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე

9 39

60

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No197, 2020 წლის 25 აგვისტო 
ქ. თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე

9 41

61

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No200, 2020 წლის 26 აგვისტო ქ. 
თბილისი, „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა 
გეგმის და მისი გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 15 იანვრის No17 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ

9 44

62

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No244, 2020 წლის 5 ოქტომბერი  
ქ. თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

10 30

63

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No248, 2020 წლის 6 ოქტომბერი ქ. 
თბილისი,  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილე- ბის შეტანის 
თაობაზე

10 31
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64

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No256, 2020 წლის 15 ოქტომბერი ქ. 
თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

10 41

65

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No260, 2020 წლის 27 ოქტომბერი ქ. 
თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

10 44

66
საქართველოს კანონი - „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე. N7181-Iს 10 50

67
საქართველოს კანონი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ. N7183-Iს 10 51

68
საქართველოს კანონი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ. N7204-Iს 10 51

69
საქართველოს კანონი - საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ. N7203-Iს 10 52

70

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No269, 2020 წლის 6 ნოემბერი ქ. 
თბილისი, „მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-
მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების 
დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის 
ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების 
წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 
დეკემბრის No994 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

11 51

71

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No267, 2020 წლის 4 ნოემბერი ქ. 
თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

11 52
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საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No273, 2020 წლის 12 ნოემბერი ქ. 
თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

11 53

73

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No278, 2020 წლის 20 ნოემბერი ქ. 
თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის No996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

11 54

74

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება No274, 2020 წლის 13 ნოემბერი 
ქ. თბილისი, „დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირებით 
დასაბრუნებელი ზედმეტად გადახდილი თანხების ავტომატური დაბრუნების 
წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
2019 წლის 14 თებერვლის No42 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

11 56

75

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის ბრძანება Noნ-13, 2020 წლის 20 ნოემბერი ქ. თბილისი, 
„აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის პროფესიული პასუხის-
მგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის 
განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 
17 ოქტომბრის No12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

11 57
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76

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის ბრძანება №ნ-13, 2020 წლის 20 ნოემბერი ქ. თბილისი, 
„აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური)  ფირმის პროფე სი ული 
პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის 
განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 
17 ოქტომბრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

12 42

77

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის  
სამსახურის უფროსის ბრძანება №ნ-19, 2020 წლის 22 დეკემბერი ქ. თბილისი, 
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 
დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 43

78

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის  
სამსახურის უფროსის ბრძანება №ნ-18, 2020 წლის 22 დეკემბერი ქ. თბილისი, 
„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ 
ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის 
დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ

12 44

79

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება  №297,  2020  წლის  
9 დეკემბერი ქ. თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 45

80

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება  №315, 2020 წლის 21 
დეკემბერი ქ. თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 47

81

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №312, 2020 წლის 18 
დეკემბერი ქ. თბილისი, „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 48

82

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის ბრძანება  №ნ-17,  2020 წლის 4  დეკემბერი  
ქ. თბილისი, „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების  
სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის 
Nნ-10 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ

12 58
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laris oficialuri kursi aSS dolaris,  

rusuli rublisa da evros mimarT 

2020 wels

ianvari
TariRi evro         aSS $     rusuli rubli

01.01.20 3.2143 2.8661 4.6100
02.01.20 3.2143 2.8661 4.6100
03.01.20 3.2143 2.8661 4.6100
04.01.20 3.1918 2.8672 4.6208
05.01.20 3.1918 2.8672 4.6208
06.01.20 3.1918 2.8672 4.6208
07.01.20 3.2150 2.8716 4.6264
08.01.20 3.2150 2.8716 4.6264
09.01.20 3.1972 2.8734 4.6392
10.01.20 3.2077 2.8870 4.7174
11.01.20 3.2154 2.8986 4.7284
12.01.20 3.2154 2.8986 4.7284
13.01.20 3.2154 2.8986 4.7284
14.01.20 3.2214 2.8980 4.7403
15.01.20 3.2151 2.8876 4.7059
16.01.20 3.2138 2.8862 4.6881
17.01.20 3.2158 2.8818 4.6718
18.01.20 3.2002 2.8781 4.6888
19.01.20 3.2002 2.8781 4.6888
20.01.20 3.2002 2.8781 4.6888
21.01.20 3.1892 2.8770 4.6737
22.01.20 3.2077 2.8877 4.6777
23.01.20 3.2045 2.8895 4.6576
24.01.20 3.2005 2.8867 4.6592
25.01.20 3.1870 2.8870 4.6730
26.01.20 3.1870 2.8870 4.6730
27.01.20 3.1870 2.8870 4.6730
28.01.20 3.1914 2.8944 4.6313
29.01.20 3.1871 2.8929 4.6063
30.01.20 3.1905 2.8999 4.6321
31.01.20 3.1868 2.8934 4.5904

Tebervali
TariRi evro         aSS $     rusuli rubli

01.02.20 3.1880 2.8898 4.5523
02.02.20 3.1880 2.8898 4.5523
03.02.20 3.1880 2.8898 4.5523
04.02.20 3.1911 2.8834 4.5155
05.02.20 3.1618 2.8603 4.5155
06.02.20 3.1498 2.8577 4.5567
07.02.20 3.1479 2.8612 4.5314
08.02.20 3.1354 2.8629 4.4852
09.02.20 3.1354 2.8629 4.4852
10.02.20 3.1354 2.8629 4.4852
11.02.20 3.1395 2.8671 4.4900
12.02.20 3.1330 2.8698 4.4947
13.02.20 3.1317 2.8686 4.5363
14.02.20 3.1270 2.8741 4.5141
15.02.20 3.1127 2.8718 4.5228
16.02.20 3.1127 2.8718 4.5228
17.02.20 3.1127 2.8718 4.5228
18.02.20 3.1104 2.8678 4.5283
19.02.20 3.1010 2.8631 4.4902
20.02.20 3.0701 2.8422 4.4678
21.02.20 3.0515 2.8265 4.4316
22.02.20 3.0571 2.8299 4.3980
23.02.20 3.0571 2.8299 4.3980

24.02.20 3.0571 2.8299 4.3980
25.02.20 3.0370 2.8079 4.2987
26.02.20 3.0291 2.7946 4.2607
27.02.20 3.0383 2.7928 4.2578
28.02.20 3.0686 2.8042 4.2697
29.02.20 3.0782 2.7905 4.1597

marti
TariRi evro         aSS $     rusuli rubli

01.03.20 3.0782 2.7905 4.1597
02.03.20 3.0782 2.7905 4.1597
03.03.20 3.0858 2.7835 4.1660
04.03.20 3.0858 2.7835 4.1660
05.03.20 3.1064 2.7860 4.2438
06.03.20 3.0969 2.7735 4.1748
07.03.20 3.1386 2.7748 4.0872
08.03.20 3.1386 2.7748 4.0872
09.03.20 3.1386 2.7748 4.0872
10.03.20 3.1931 2.7963 3.7546
11.03.20 3.2274 2.8463 3.9955
12.03.20 3.2591 2.8791 4.0224
13.03.20 3.3145 2.9494 3.9416
14.03.20 3.3421 2.9942 4.1028
15.03.20 3.3421 2.9942 4.1028
16.03.20 3.3421 2.9942 4.1028
17.03.20 3.3684 3.0118 4.0213
18.03.20 3.3974 3.0807 4.1163
19.03.20 3.4997 3.1804 4.0835
20.03.20 3.4109 3.1568 3.9323
21.03.20 3.4230 3.1880 4.0410
22.03.20 3.4230 3.1880 4.0410
23.03.20 3.4230 3.1880 4.0410
24.03.20 3.4578 3.2389 4.0193
25.03.20 3.7436 3.4494 4.3828
26.03.20 3.7370 3.4576 4.4135
27.03.20 3.8159 3.4842 4.4618
28.03.20 3.6232 3.2896 4.2168
29.03.20 3.6232 3.2896 4.2168
30.03.20 3.6232 3.2896 4.2168
31.03.20 3.6363 3.2845 4.1226

aprili
TariRi evro         aSS $     rusuli rublis

01.04.20 3.5960 3.2816 4.2022
02.04.20 3.5460 3.2413 4.1164
03.04.20 3.4778 3.1813 4.0593
04.04.20 3.4134 3.1576 4.1072
05.04.20 3.4134 3.1576 4.1072
06.04.20 3.4134 3.1576 4.1072
07.04.20 3.4295 3.1740 4.1547
08.04.20 3.4551 3.1748 4.2058
09.04.20 3.4576 3.1794 4.2035
10.04.20 3.4576 3.1794 4.2035
11.04.20 3.4425 3.1456 4.2612
12.04.20 3.4425 3.1456 4.2612
13.04.20 3.4425 3.1456 4.2612
14.04.20 3.4227 3.1349 4.2649
15.04.20 3.4305 3.1349 4.2656
16.04.20 3.4173 3.1334 4.2165
17.04.20 3.4111 3.1361 4.2319
18.04.20 3.4111 3.1361 4.2319
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19.04.20 3.4111 3.1361 4.2319
20.04.20 3.4111 3.1361 4.2319
21.04.20 3.4111 3.1361 4.2319
22.04.20 3.4343 3.1696 4.1409
23.04.20 3.4502 3.1749 4.1542
24.04.20 3.4291 3.1854 4.2429
25.04.20 3.4551 3.2027 4.3031
26.04.20 3.4551 3.2027 4.3031
27.04.20 3.4551 3.2027 4.3031
28.04.20 3.4790 3.2044 4.3180
29.04.20 3.4822 3.2014 4.3320
30.04.20 3.4748 3.2032 4.3469

maisi
TariRi evro         aSS $     rusuli rubli

01.05.20 3.4878 3.2060 4.3783
02.05.20 3.5048 3.1923 4.2341
03.05.20 3.5048 3.1923 4.2341
04.05.20 3.5048 3.1923 4.2341
05.05.20 3.5109 3.2095 4.2625
06.05.20 3.4702 3.1998 4.3176
07.05.20 3.4565 3.1999 4.3031
08.05.20 3.4540 3.2032 4.3343
09.05.20 3.4800 3.2100 4.3595
10.05.20 3.4800 3.2100 4.3595
11.05.20 3.4800 3.2100 4.3595
12.05.20 3.4742 3.2106 4.3488
13.05.20 3.4742 3.2106 4.3488
14.05.20 3.4779 3.2037 4.3684
15.05.20 3.4586 3.2033 4.3340
16.05.20 3.4594 3.2005 4.3481
17.05.20 3.4594 3.2005 4.3481
18.05.20 3.4594 3.2005 4.3481
19.05.20 3.4615 3.2012 4.3906
20.05.20 3.5115 3.2010 4.4290
21.05.20 3.5028 3.2012 4.4617
22.05.20 3.5058 3.1920 4.5088
23.05.20 3.4795 3.1916 4.4459
24.05.20 3.4795 3.1916 4.4459
25.05.20 3.4795 3.1916 4.4459
26.05.20 3.4801 3.1916 4.4615
27.05.20 3.4801 3.1916 4.4615
28.05.20 3.5149 3.1901 4.4993
29.05.20 3.5071 3.1865 4.4949
30.05.20 3.5366 3.1761 4.5026
31.05.20 3.5366 3.1761 4.5026

ivnisi
TariRi evro         aSS $     rusuli rubli

01.06.20 3.5366 3.1761 4.5026
02.06.20 3.4626 3.1172 4.4772
03.06.20 3.4366 3.0772 4.4862
04.06.20 3.4087 3.0416 4.4290
05.06.20 3.3422 2.9841 4.3130
06.06.20 3.3476 2.9562 4.2963
07.06.20 3.3476 2.9562 4.2963
08.06.20 3.3476 2.9562 4.2963
09.06.20 3.3599 2.9805 4.3688
10.06.20 3.4549 3.0648 4.4513
11.06.20 3.4551 3.0393 4.4205
12.06.20 3.4577 3.0387 4.4059
13.06.20 3.4387 3.0401 4.3561
14.06.20 3.4387 3.0401 4.3561
15.06.20 3.4387 3.0401 4.3561

16.06.20 3.4434 3.0608 4.3507
17.06.20 3.4669 3.0643 4.4021
18.06.20 3.4177 3.0404 4.3638
19.06.20 3.4175 3.0372 4.3783
20.06.20 3.4040 3.0385 4.3743
21.06.20 3.4040 3.0385 4.3743
22.06.20 3.4040 3.0385 4.3743
23.06.20 3.4153 3.0442 4.3844
24.06.20 3.4462 3.0535 4.4362
25.06.20 3.4528 3.0556 4.4222
26.06.20 3.4266 3.0551 4.4045
27.06.20 3.4317 3.0556 4.4060
28.06.20 3.4317 3.0556 4.4060
29.06.20 3.4317 3.0556 4.4060
30.06.20 3.4466 3.0552 4.3705

ivlisi
TariRi evro         aSS $     rusuli rubli

01.07.20 3.4282 3.0568 4.3126
02.07.20 3.4247 3.0567 4.3017
03.07.20 3.4381 3.0463 4.3310
04.07.20 3.4221 3.0465 4.2811
05.07.20 3.4221 3.0465 4.2811
06.07.20 3.4221 3.0465 4.2811
07.07.20 3.4477 3.0532 4.2454
08.07.20 3.4463 3.0552 4.2402
09.07.20 3.4507 3.0594 4.3040
10.07.20 3.4655 3.0600 4.3263
11.07.20 3.4593 3.0624 4.3016
12.07.20 3.4593 3.0624 4.3016
13.07.20 3.4593 3.0624 4.3016
14.07.20 3.4673 3.0614 4.3180
15.07.20 3.4817 3.0633 4.3094
16.07.20 3.5049 3.0651 4.3127
17.07.20 3.4925 3.0652 4.3036
18.07.20 3.5010 3.0651 4.2744
19.07.20 3.5010 3.0651 4.2744
20.07.20 3.5010 3.0651 4.2744
21.07.20 3.5138 3.0672 4.2867
22.07.20 3.5165 3.0701 4.3433
23.07.20 3.5404 3.0592 4.3153
24.07.20 3.5518 3.0653 4.2990
25.07.20 3.5605 3.0731 4.2835
26.07.20 3.5605 3.0731 4.2835
27.07.20 3.5605 3.0731 4.2835
28.07.20 3.6034 3.0727 4.2999
29.07.20 3.6125 3.0779 4.2625
30.07.20 3.6156 3.0771 4.2455
31.07.20 3.6086 3.0719 4.1728

agvisto
TariRi  evro         aSS $     rusuli rubli

01.08.20 3.6420 3.0721 4.1573
02.08.20 3.6420 3.0721 4.1573
03.08.20 3.6420 3.0721 4.1573
04.08.20 3.6021 3.0719 4.1678
05.08.20 3.6190 3.0729 4.1656
06.08.20 3.6398 3.0739 4.2064
07.08.20 3.6402 3.0737 4.1843
08.08.20 3.6356 3.0758 4.1811
09.08.20 3.6356 3.0758 4.1811
10.08.20 3.6356 3.0758 4.1811
11.08.20 3.6138 3.0743 4.1709
12.08.20 3.6272 3.0747 4.2244
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13.08.20 3.6237 3.0785 4.2107
14.08.20 3.6403 3.0728 4.1862
15.08.20 3.6292 3.0738 4.1886
16.08.20 3.6292 3.0738 4.1886
17.08.20 3.6292 3.0738 4.1886
18.08.20 3.6381 3.0686 4.1742
19.08.20 3.6564 3.0726 4.2080
20.08.20 3.6702 3.0746 4.1887
21.08.20 3.6352 3.0718 4.1649
22.08.20 3.6257 3.0737 4.1282
23.08.20 3.6257 3.0737 4.1282
24.08.20 3.6257 3.0737 4.1282
25.08.20 3.6366 3.0743 4.1383
26.08.20 3.6429 3.0778 4.1219
27.08.20 3.6389 3.0804 4.0636
28.08.20 3.6243 3.0696 4.0769
29.08.20 3.6243 3.0696 4.0769
30.08.20 3.6243 3.0696 4.0769
31.08.20 3.6243 3.0696 4.0769

 seqtemberi
TariRi     evro         aSS $     rusuli rubli

01.09.20 3.6614 3.0714 4.1608
02.09.20 3.6862 3.0762 4.1827
03.09.20 3.6468 3.0751 4.1513
04.09.20 3.6372 3.0782 4.0819
05.09.20 3.6487 3.0804 4.1035
06.09.20 3.6487 3.0804 4.1035
07.09.20 3.6487 3.0804 4.1035
08.09.20 3.6440 3.0829 4.0497
09.09.20 3.6429 3.0890 4.0447
10.09.20 3.6420 3.0975 4.0813
11.09.20 3.6679 3.0989 4.1138
12.09.20 3.6929 3.1140 4.1599
13.09.20 3.6929 3.1140 4.1599
14.09.20 3.6929 3.1140 4.1599
15.09.20 3.7178 3.1308 4.1641
16.09.20 3.7521 3.1546 4.2015
17.09.20 3.7440 3.1547 4.2189
18.09.20 3.7603 3.1886 4.2518
19.09.20 3.8057 3.2140 4.2817
20.09.20 3.8057 3.2140 4.2817
21.09.20 3.8057 3.2140 4.2817
22.09.20 3.8050 3.2295 4.2349
23.09.20 3.8267 3.2537 4.2850
24.09.20 3.8226 3.2641 4.2699
25.09.20 3.8292 3.2897 4.2718
26.09.20 3.8812 3.3332 4.2875
27.09.20 3.8812 3.3332 4.2875
28.09.20 3.8812 3.3332 4.2875
29.09.20 3.8708 3.3203 4.2140
30.09.20 3.8415 3.2878 4.1711

 oqtomberi
TariRi      evro         aSS $     rusuli rubli

01.10.20 3.7560 3.2059 4.0976
02.10.20 3.7560 3.1988 4.1413
03.10.20 3.7475 3.1975 4.0725
04.10.20 3.7475 3.1975 4.0725
05.10.20 3.7475 3.1975 4.0725

06.10.20 3.7623 3.2017 4.0790
07.10.20 3.7965 3.2209 4.1162
08.10.20 3.7803 3.2170 4.1009
09.10.20 3.7919 3.2233 4.1535
10.10.20 3.7966 3.2172 4.1679
11.10.20 3.7966 3.2172 4.1679
12.10.20 3.7966 3.2172 4.1679
13.10.20 3.8002 3.2197 4.1787
14.10.20 3.7968 3.2209 4.1781
15.10.20 3.7968 3.2209 4.1781
16.10.20 3.7806 3.2249 4.1413
17.10.20 3.7728 3.2186 4.1220
18.10.20 3.7728 3.2186 4.1220
19.10.20 3.7728 3.2186 4.1220
20.10.20 3.7763 3.2117 4.1332
21.10.20 3.8067 3.2222 4.1413
22.10.20 3.8267 3.2274 4.1869
23.10.20 3.8086 3.2181 4.1842
24.10.20 3.8137 3.2202 4.2174
25.10.20 3.8137 3.2202 4.2174
26.10.20 3.8137 3.2202 4.2174
27.10.20 3.8158 3.2285 4.2209
28.10.20 3.8094 3.2242 4.2136
29.10.20 3.7970 3.2345 4.1230
30.10.20 3.7913 3.2338 4.0794
31.10.20 3.7732 3.2327 4.0776

 noemberi
TariRi       evro         aSS $     rusuli rubli

01.11.20 3.7732 3.2327 4.0776
02.11.20 3.7732 3.2327 4.0776
03.11.20 3.7761 3.2438 4.0307
04.11.20 3.8586 3.2988 4.1408
05.11.20 3.9042 3.3409 4.2148
06.11.20 4.0137 3.4000 4.3756
07.11.20 3.9892 3.3613 4.3379
08.11.20 3.9892 3.3613 4.3379
09.11.20 3.9892 3.3613 4.3379
10.11.20 3.9550 3.3308 4.3170
11.11.20 3.9143 3.3186 4.3448
12.11.20 3.8742 3.2863 4.3144
13.11.20 3.8888 3.2914 4.2885
14.11.20 3.8961 3.2951 4.2581
15.11.20 3.8961 3.2951 4.2581
16.11.20 3.8961 3.2951 4.2581
17.11.20 3.9090 3.3004 4.2949
18.11.20 3.9209 3.3021 4.3150
19.11.20 3.9098 3.2919 4.3521
20.11.20 3.8971 3.2948 4.3109
21.11.20 3.9215 3.3073 4.3481
22.11.20 3.9215 3.3073 4.3481
23.11.20 3.9215 3.3073 4.3481
24.11.20 3.9215 3.3073 4.3481
25.11.20 3.9447 3.3193 4.3629
26.11.20 3.9424 3.3138 4.3806
27.11.20 3.9466 3.3137 4.3828
28.11.20 3.9545 3.3164 4.3692
29.11.20 3.9545 3.3164 4.3692
30.11.20 3.9545 3.3164 4.3692
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