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პირველი ონლაინ ღონისძიება საზოგადოებისთვის ფინანსური გამჭვირვალობის 
რეფორმის სარგებლის თაობაზე - ძირითადი დაინტერესებული მხარეებისა და 
პროფესიის წარმომადგენლების  - სახელმწიფო სააგენტოების, პოლიტიკოსების, 
ბიზნეს-ასოციაციების, კაპიტალისა და ფინანსური ბაზრის მოთამაშეებისა და 
აკადემიური საზოგადოების საყურადღებოდ. 
მონაწილეები ისაუბრებენ კაპიტალის ბაზრისა და ეკონომიკის სხვა 
მიმართულებების განვითარების მიზნით ფინანსური და არაფინანსური 
ინფორმაციის გამოყენებაზე. 

თარიღი: 15 ივლისი, 2020

ონლაინ ღონისძიება KUDO-ს სისტემის გამოყენებით (ბმული გადმოგეგზავნებათ 
მეილზე)

დღის წესრიგი:

16:00 – 16:15 მისასალმებელი სიტყვა (მსოფლიო ბანკის რეგიონული 
დირექტორი სებასტიან მოლინეუსი; ევროკავშირის დელეგაციის 
წარმომადგენელი - სირიე პოდერი; ფინანსთა მინისტრის მოადგილე - ნიკოლოზ 
გაგუა; SARAS-ის უფროსი - ი. დოლიძე) 

სესია 1 - ბუღალტრული აღრიცხვის რეფორმა კაპიტალის ბაზრის 
განვითარებისთვის

16:15 – 16:40 - სალომე სხირტლაძე, საქართველოს ეროვნული ბანკის 
კაპიტალის ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
| კორპორატიული სექტორის მიმოხილვა: ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები
16:40 – 16:55 დმიტრი ბოროდინი, კრედიტინფო, რისკების ანალიზის 
მიმართულების ხელმძღვანელი | SARAS-ის ინფორმაციის გამოყენება სქორინგ 
მოდელებში
16:55 – 17:05 ირაკლი კირტავა, Galt & Taggart, გენერალური დირექტორი 
| გამჭვირვალობის რეფორმის სარგებელი 
17:05– 17:15 ეფე ვან კრეინი, Bureau Van Dijk, Moody’s-ის ანალიტიკური 
კომპანიის წარმომადგენელი | ინფორმაციის ჰარმონზაცია სწრაფად ცვალებად 
მსოფლიოში
17:15 – 17:30 კითხვა-პასუხი 

სესია 2 - გამჭვირალობის შედეგად მოპოვებული მონაცემები და მათი 
ფართო გამოყენება საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში 

17.30 – 18.00 პანელური დისკუსია 
მოდერატორი - ირინა გორდელაძე, მსოფლიო ბანკის უფროსი კონსულტანტი
გამომსვლელები: 
SARAS - დავით მჭედლიძე, ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის 
უფროსი 
GEC Corporation - გიორგი სიმონგულაშვილი, პარტნიორი 
EBIT Group - ვლად ბეჟაშვილი, პარტნიორი
კავკასიის უნივერსიტეტი - ერეკლე პირველი, პროფესორი 



Financial Transparency Outcomes | Corporate sector research 
tools 

First online event on benefits of financial transparency reform for society - for attention of main 
stakeholders and profession - state agencies, politicians, business associations, capital and 
financial market players, academic societies. The presenters will speak on usage of financial and 
non-financial data for developing capital market and other areas of economy.

Date: July 15, 2020
Virtual meeting via KUDO system (link will be sent to Your Email)

Meeting Agenda:

16:00 – 16:15 welcome speeches (World Bank Regional Director  Sebastian A Molineus, EU 
Delegation - Sirje PÕDER, Deputy Minister of MOF - Nikoloz Gagua, head of SARAS _ Y.Dolidze)

Session 1 – Accounting reform for capital markets development

16:15 – 16:40 Salome Skhirtladze, Head of Capital Market Supervision Department
| Corporate sector overview: financial strength
16:40 – 16:55 Dmitry Borodin, Credit Info, Head of Risk Analytics | Usage of SARAS 
data in scoring models
16:55 – 17:05 Irakli Kirtava, Galt & Taggart, General Director| Benefits of 
Transparency Reform
16:05 – 17:15 Eefje Van Craen, Representative of Bureau Van Dijk a Moody’s Analytics 
Company | Harmonized information in a rapidly evolving world
17:15 – 17:30 – Q&A for session 1

Session 2 –Transparency data and its wider use for various sectors of Georgian 
Economy

17.30 – 18.00 Panel discussion 
Panel host - Irina Gordeladze, WB Lead Consultant 
Panelists:
SARAS – David Mchedlidze, Head of Reporting Supervision Department
GEC Corporation – Giorgi Simongulashvili, Partner
EBIT Group – Vlad Bezhashvili, Partner
Caucasus University – Erekle Pirveli, Professor


