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Report on Observance of Standards and Codes on Accounting and 
Auditing, World Bank 

i) ამაღლდეს კრედიტორებისთვის მიწოდებული ფინანსური 

ინფორმაციის ხარისხი 

ii) გაუმჯობესდეს კომპანიების ანგარიშვალდებულება 

ძირითადი დაინტერესებული მხარეების წინაშე 

iii) დაცულ იქნეს დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესები, 

რომელთაც არ გააჩნიათ წვდომა გაუმჟღავნებელ 

ინფორმაციაზე.  
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ევროკანონმდებლობა 

» ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს 2013/34/EU დირექტივა ზოგიერთი ტიპის 
საწარმოს წლიური ფინანსური და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშების, 
ისევე როგორც დაკავშირებული ანგარიშების შესახებ, იგივე „ბურალტრული 
აღრიცხვის დირექტივა“ 

 

» დირექტივის მიზანია ეროვნული მოთხოვნების ჰარმონიზაცია შემდეგ საკითხებში: 

წლიური ან კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ფორმა და შინაარსი 

მმართველობის ანგარიშის ფორმა და შინაარსი 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 

ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების გამოქვეყნება 

ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ყველა ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით 
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ჩვენ რა სარგებელი? 

»მოსალოდნელია რომ მეტი გამჭვირვალობა გააუმჯობესებს 

საწარმოების მდგრადობას და წარმოების მაჩვენებლებს, 

როგორც ფინანსური, ისე არაფინანსური კუთხით.  

 

»დროთა განმავლობაში ეს პროცესი ხელს შეუწყობს საწარმოს 

განვითარებას, გაზრდის დასაქმებულთა რაოდენობასა და 

აქციონერების, ინვესტორებისა და მომხმარებლების ნდობას. 

ამასთან, ბიზნესის გამჭვირვალე მმართველობა შეთავსებადია 

გრძელვადიან ინვესტიციებთან. 

 
სახელმძღვანელო არაფინანსურ 
ანგარიშგებაზე, ევროკომისია 
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ჩვენ რა სარგებელი? 

»შესადარისობა სექტორში 

»შესადარისობა ევროპის მასშტაბით 

»ინვესტორების, მომხმარებლების, მიმწოდებლებისა და 

კრედიტორების მეტი ნდობა 



წლიური ანგარიში vs. 
მმართველობის ანგარიში 
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საიდან დაიწყო წლიური ანგარიშგების პრაქტიკა 
მსოფლიოში 

»მხოლოდ აქციონერებისთვის განკუთვნილი წერილისგან და 

ფინანსური ანგარიშებისგან შედგებოდა 

»1903 წელს ა.შ.შ. ფოლადმა პირველად გამოუშვა წლიური 

ანგარიში, რომლის ფინანსური სისწორე ფრაის, ვოთერჰაუს & 

კო-მ დაამოწმა  

 



რა საჭიროა მმართველობის 
ანგარიში 
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სავალდებულო ნაწილი 
 ფინანსური ანგარიშგება 

 დამოუკიდებელი 

აუდიტორის დასკვნა 

 მმართველობის ანგარიში 

(თხრობითი) 

 კორპორაციული მართვის 

ანგარიში 

 არაფინანსური ანგარიშგება 

 

დამატებითი ანგარიშები 
 აღმასრულებელი 

დირექტორის 
მიმოხილვა/წერილი  

 სამეთვალყურეო საბჭოს 
ანგარიში, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში 

• დირექტორების/სამეთვალყუ
რეო საბჭოს წევრების 
ანაზღაურების ანგარიში 

 

რისგან შედგება წლიური ანგარიში 
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აღმასრულებელი დირექტორის და თავმჯდომარის წერილი 
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საქმიანობის მიმოხილვა მოიცავს საწარმოს:  
 

საქმიანობის განვითარებას, შედეგებსა და მდგომარეობას; 

ძირითად ფინანსურ და არაფინანსურ მაჩვენებლებს; 

ძირითად რისკებსა და გაურკვევლობებს; 

მომავალი განვითარების გეგმებს; 

კვლევებისა და განვითარების სფეროში ჩატარებული 

ღონისძიებების მიმოხილვას; 

საკუთარი აქციების შეძენის შესახებ ინფორმაციას; 

ინფორმაციას სუბიექტის ფილიალების საქმიანობის შესახებ; 
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მმართველობის ანგარიშის შინაარსი- მაგალითი 
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კორპორაციული მართვის ანგარიშგება მოიცავს: 
 

კორპორაციული მართვის კოდექსს, რომელსაც საწარმო ირჩევს;  

კოდექსის მიღმა პრაქტიკებს და/ან გადახვევებს; 

ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესთან დაკავშირებული 
შიდა კონტროლისა და რისკების მართვის სისტემის მიმოხილვას; 

მმართველობის ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს 
შემადგენლობისა და ფუნქციონირების მიმოხილვას; 

მმართველობის ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს 
დივერსიფიკაციის მიმოხილვას; 

სავალდებულო სატენდერო შეთავაზების შემთხვევაში 
აუცილებელი ინფორმაციის მიმოხილვას. 
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კორპორაციული მართვის ანგარიში 



15 

არაფინანსური ანგარიშგება მოიცავს: 
 

»გარემოს დაცვის, სოციალური, დასაქმების, ადამიანის 

უფლებების დაცვის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის 

საკითხებზე ინფორმაციას; 

»ბიზნესმოდელის მიმოხილვას; 

»საქმიანობის რისკების ანალიზს; 

»საქმიანობის ძირითად არაფინანსურ მაჩვენებლებს; 

»გამოყენებული პოლიტიკების აღწერას. 
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არაფინანსური ანგარიშგება 
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აუხლესი ტენდენციები 

»ციფრული 

 

»ინტეგრირებული 
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STAREP 

EU4Business 

In a joint trust fund with: 



მადლობა 


