
სამსახური ბიზნესისთვის



გაცნობა

ანზორ მჟავანაძე, CFA, FCCA
აუდიტისა და პროფესიული განათლების
ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი

სამუშაო გამოცდილება:

❏ აუდიტის მენეჯერი, PwC მენის კუნძული, დიდი
ბრიტანეთი;

❏ აუდიტის მენეჯერი, PwC საქართველო;
❏ მსოფლიო ბანკის კონსულტანტი.



• რატომ ვარსებობთ? - რა პრობლემების
გადაჭრაზე ვმუშაობთ

• როგორ? - რა არის ჩვენი როლი და
საკანონმდებლო მანდატი

• ჩვენი სერვისები

პრეზენტაციის რეზიუმე



რატომ? - პრობლემის არსი
• მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე, დეკემბერი 2016 - $ 

3,900

• ნაკლებად განვითარებული ფინანსური პროდუქტები და სერვისები

• ფულის ნომინალური ღირებულება, მონეტარული განაკვეთი – (2014 
– 2016 ) - 5% - 8%

• უმუშევრობის მაღალი დონე

კაპიტალის ბაზარი არ ფუნქციონირებს ეფექტურად

კაპიტალის დეფიციტი



რატომ? - პრობლემის არსი

• კაპიტალის დეფიციტი

• უმუშევრობის მაღალი დონე

• მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე, დეკემბერი 2016 -
$3,900

კაპიტალის ბაზარი არ ფუნქციონირებს ეფექტურად



ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ 
საქართველოს კანონი ადგენს:

• ფინანსურ და მმართველობით ინფორმაციას, რისი გასაჯაროებაც უნდა 
მოხდეს;

• ადგენს ანგარიშგების აუდიტის და მისი ხარისხის უზრუნველყოფის 
მოთხოვნებს.

როგორ? - რა არის ჩვენი როლი
გასაჯაროებული

ფინანსური და
მმართველობითი

ანგარიშგება

სრული რელევანტური სანდო



სუბიექტების კატეგორიზაცია

შემოსავალი
დასაქმებულ

თა
რაოდენობა

I (მსხვილი) > 50 000 000 > 100 000 000 > 250

II (საშუალო) < 50 000 000 < 100 000 000 < 250

III (მცირე) < 10 000 000 < 20 000 000 < 50

IV (მიკრო) < 1 000 000 < 2 000 000 < 10

• 4 ზომითი კატეგორია
• ორი ხარისხობრივი კატეგორია

აქტივების
ჯამური

ღირებულებაზომითი კატეგორია:



საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი („სდპ“):
• ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებული კომპანიები
• კომერციული ბანკები
• სადაზღვევო კომპანიები
• მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები
• საინვესტიციო ფონდები
• არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი
• საკრედიტო კავშირები
• საქართველოს მთავრობის მიერ სდპ-ად

განსაზღვრული პირი

სუბიექტების კატეგორიზაცია -
ხარისხობრივი



ფინანსური ანგარიშგება

საწარმოს კატეგორია ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

I (მსხვილი) IFRS

II (საშუალო) IFRS for SMEs

III (მცირე) IFRS for SMEs
(გამარტივებული)

IV (მიკრო) სტანდარტი უნდა შეიმუშაოს 
სამსახურმა

სდპ IFRS



მმართველობის ანგარიშგება

• საქმიანობის მიმოხილვა
– სდპ, პირველი (მსხვილი) და მეორე (საშუალო) 

კატეგორიის სუბიექტები

• კორპორაციული მართვის ანგარიშგება
– საწარმოები რომელთა ფინანსური

ინსტრუმენტები ივაჭრება ბირჟაზე

• არაფინანსური ანგარიშგება
– ზომით პირველი კატეგორიის სდპ, 500-ზე

მეტი თანამშრომელი



სდპ I-II III-IV

ფინანსური ანგარიშგება
წარდგენის ვადები 2017 2018 2019

მმართველობის ანგარიშგება
წარდგენის ვადები 2018 2018

პირველი წარდგენის ვადები



ჩვენი სერვისები - რეპორტალი

reportal.ge











საინვესტიციო
გადაწყვეტილებისთ
ვის საჭირო საჯარო
ინფორმაცია

ბაზრის ხელშეწყობის ჩვენებური
ხედვა

ინტერესი
საინვესტიციო
პროდუქტებისადმი

ქვეყანაში
არსებული
კაპიტალის მეტი
მობილურობა

მეტი უცხოური
ინვესტიცია

კაპიტალის უფრო
ეფექტიანი
განთავსება
ყველაზე
მოთხოვნად
დარგებში

მეტი ინვესტიცია
ახალ
ტექნოლოგიებში
და დამატებით
საწარმოო
სიმძლავრეში

მოქნილი, 
კონკურენტუნარია
ნი და ღია
ეკონომიკა;

ქვეყნის შრომითი
რესურსის
უკეთესი
უტილიზაცია და
მეტი დასაქმება.

სრული!
რელევანტური!

სანდო!



რატომ?

დაფინანსების ახალი წყარო
 სხვა დარგის ათვისების პერსპექტივა
 საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა
 კონკურენტული ბაზრის განვითარება
 კვლევების ხარისხის გაუმჯობესება
 მაკროეკონომიკური დაგეგმვა
 ნდობა პარტნიორებში და

კონტრაჰენტებთან
 მართვის სრულყოფა
 ბიზნესის გაყიდვის გაადვილება



დასასრული
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