
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის რეფორმა საქართველოში 



ინვესტიცია

პროფესიული განათლება

REPORTAL.GE

• ასოცირების ხელშეკრულება
• საქვეუწყებო დაწესებულება
• 21 საშტატო ერთეული
• კანონის ადმინისტრირება
• 100% ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

აუდიტი

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები

მისია:
საქართველოში დასაქმების

შესაძლებლობებისა და ეკონომიკური 
ზრდის ხელშეწყობის მიზნით, 
საერთაშორისო სტანდარტებზე 

დაფუძნებული საზედამხედველო 
სისტემის მეშვეობით, საზოგადოების 
უზრუნველყოფა საიმედო ფინანსური 

და მმართველობითი ინფორმაციით
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დსრ
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სტანდარტი
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IFRS For SMEs

IFRS For SMEs

IFRS
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შენიშვნა: მე-4 კატეგორიის ინდივიდუალური მეწარმეები არ წარმოადგენენ 
სუბიექტს

მარეგულირებელი ჩარჩო



წარდგენის მაჩვენებელი 90%

გასაჯაროების მაჩვენებელი 90%
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 კორპორაციული მართვის და სააღრიცხვო დისციპლინის 

გაუმჯობესება

 შემცირებული ადმინისტრაციული ტვირთი/ხარჯები 

 ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

სტანდარტის და ანგარიშგების სარგებელი



• უცხოელი ექსპერტის მაიკ ველსის მიერ შემუშავებული სატრენინგო 
მასალები

• 30 ინგლისურენოვანი ტრენერების სწავლება
• სატრენინგო მასალების დამუშავება ქართული რეალობისთვის
• 50 ქართულენოვანი ტრენერების სწავლება
• საბოლოო მომხმარებლისთვის გათვლილი სატრენინგო მასალების 

დამუშვება
• საბოლოო მომხმარებლის სწავლება მომზადებული მასალით

ტრენერთა 
სწავლება

სასწავლო მოდულების 
თარგმნა

• მოდულების თარგმნა 
• თარგმნილი მოდულების გადახედვა
• 35-ივე მოდულის გამოქვეყნება ნებისმიერ დაინტერესებული 

პირებისთვის

მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა



 88 დატრენინგებული ტრენერი
 სასწავლო მასალები
 საპილოტე სწავლებები 

 2 დასრულებული ჯგუფი (40 კაცი)
 3 მიმდინარე ჯფუფი (60 კაცი)

 35 სასწავლო მოდული 
 24 ნათარგმნი მოდული
 11 თარგმნის პროცესში

მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა



შეფასების ფაზა
ახალი სტანდარტის და

თვით-სწავლების მასალების 
შემუშავება

დანერგვის 
მხარდაჭერა

თებერვალი 2018 მარტი 2018 ივნისი 2018 ნოემბერი 2018სექტემბერი 2018

• საკონსულტაციოს ჯგუფის შეხვედრები
• პროექტის პრეზენტაცია
• სტანდარტის შემუშავება
• სტანდარტის სამუშაო ვერსიის

საკონსულტაცო ჯგუფთან კომუნიკაცია
• სტანდარტის საბოლოო სამუშაო

ვერსიის საჯარო განხილვა
• სტანდარტის გამოცემა
• თვით-სწავლების მასალების შემუშავება
• პილოტირების პროცესში ჩართული 10

საწარმოს ანგარიშგების მომზადება

• საქართველოს, ესტონეთის,
გაერთიანებული სამეფოს,
პოლონეთის, ირლანდიის
და სინგაპურის
საყოველთაოდ მიღებული
ბუღალტრული აღრიცხვის
პრინციპების (GAAP)
ანალიზი

• მე-4 კატეგორიის
საწარმოების
ელექტრონული გამოკითხვა
(გამოკითხვაში ჩართული 
16,169 საწარმო)

• სიღრმისეული ინტერვიუები
(60-ზე მეტი საწარმოს
24 ბუღალტერი)

• სამუშაო დოკუმენტების შეძენა 

• ფინანსური ანგარიშგების
პილოტირება

• მე- 4 კატეგორიის 10
საწარმოსთან წარმატებული
მუშაობა

• სტანდარტის გადახედვის
შესაძლებლობა

• სამუშაო და საინფორმაციო
შეხვედრები ცნობიერების
ამაღლებით

• თვით - სწავლების მასალების
გამოცემა

IV კატეგორიის საწარმოთა სტანდარტის
შემუშავების პროცესი



 შემუშავებულია თვითსწავლების
სახელმძღვანელო

 დაგეგმილია ტრენერთა ტრენინგი

 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
 კერძო სატრენინგო ორგანიზაციები

IV კატეგორიის საწარმოთა სტანდარტის
დანერგვის ხელშეწყობა



ანგარიშგების წარდგენის ახალი 
სივრცე


