
გაუმჯობესებული ფინანსური
ანგარიშგება IV კატეგორიის
საწარმოებისთვის ფინანსებზე მარტივი
წვდომისთვის
სამუშაო შეხვედრა წამყვან ადგილობრივ და საერთაშორისო
ბანკებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან

19 ივნისი, 2018 წ.



იური დოლიძე - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა

და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

(SARAS)

გივი ჭანუყვაძე - ეკონომიკური პროექტების მენეჯერი, 

კარგი მმართველობის ფონდი

მისალმება:
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რეფორმის ძირითადი ეტაპები:

• ივნისი 2014 – ასოცირების შეთანხმება

• ივნისი 2016 – „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
კანონი

• სექტემბერი 2016 – ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის (SARAS) დაფუძნება

რეფორმის მიზნები:

• კორპორატიული მართვის და სააღრიცხვო დისციპლინის გაუმჯობესება

• ანგარიშგების სანდოობის ხარისხის ამაღლება

• კაპიტალის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა

• ფინანსური სექტორის ეფექტურობის ზრდის ხელშეწყობა

• საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება

• პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესება

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) 
შესახებ
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შენიშვნა: მე-4 კატეგორიის ინდივიდუალური მეწარმეები არ წარმოადგენენ სუბიექტს

მარეგულირებელი ჩარჩო - კლასიფიკაციის კრიტერიუმები და აღრიცხვის

მოთხოვნები მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის
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ზომითი
კატეგორია

IV კატეგორია
(მიკრო)

III კატეგორია
(მცირე)

II კატეგორია
(საშუალო)

I კატეგორია
(მსხვილი)

აქტივი

< 1 მილ.

< 10 
მილ.

< 50 
მილ.

> 50 
მილ.

< 2 მილ.

< 20 მილ.

< 100 
მილ.

შემოსავა
ლი

დსრ

> 100 
მილ.

< 10

< 50

< 250

> 250

ფინანსური
ანგარიშგების
სტანდარტი

ადგილობრივი
სტანდარტი

IFRS For SMEs

IFRS For SMEs

IFRS

მმართველობის
ანგარიშგება

ნებაყოფლობით

ნებაყოფლობით

სავალდებულო

სავალდებულო

აუდიტი

ნებაყოფლობით

ნებაყოფლობით

სავალდებულო

სავალდებულო



სარგებელი მე-4 კატეგორიის

საწარმოებისთვის:

 შეექმნებათ საფუძველი უფრო რთული

აღრიცხვისთვის მოსამზადებლად

 შემცირებული ადმინისტრაციული

ტვირთი/ხარჯები

 ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

უფრო სრულყოფილი და ზუსტი

ფინანსური ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობა: 

 საკრედიტო რეიტინგის

სააგენტოებისთვის

 ბანკებისა და მიკროსაფინანსო

ორგანიზაციებისთვის

 შემოსავლების სამსახურისთვის

საქართველოს სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის
მხარდაჭერა

რეფორმის/პროექტის სარგებელი
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სტანდარტის შემუშავების პროცესი

6

შეფასების ფაზა ახალი სტანდარტის
შემუშავება

დანერგვის
მხარდაჭერა

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

• მე-4 კატეგორიის საწარმოების
ელექტრონული გამოკითხვა1

• სიღრმისეული ინტერვიუები
ბუღალტრებთან2

• სამუშაო დოკუმენტების
შედგენა

• საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრები

• პროექტის პრეზენტაცია

• სტანდარტის შემუშავება

• სტანდარტის სამუშაო ვერსიის
საკონსულტაციო ჯგუფთან კომუნიკაცია

• სტანდარტის საბოლოო სამუშაო
ვერსიის საჯარო განხილვა

• თვით-სწავლების მასალები

• სამუშაო შეხვედრები
ცნობიერების ამაღლების
მიზნით

• ფინანსური ანგარიშგებების
პილოტირება

• მე-4 კატეგორიის 10 
საწარმოსთან წარმატებული
მუშაობა

• სტანდარტის გადახედვის
შესაძლებლობა

თებერვალი 2018 მარტი 2018 ივნისი 2018 ოქტომბერი 2018
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1 გამოკითხვაში ჩართულობის დონე: 80,000 საწარმოდან 16,169(20%)

2 სიღრმისეული ინდივიდუალური ინტერვიუები: 60-ზე მეტი მე-4 კატეგორიის საწარმოს 24 ბუღალტერი



• უზრუნველყოფს დაინტერესებული მხარეების ფართო ჩართულობას,
მე-4 კატეგორიის საწარმოების სტანდარტის შემუშავებაში SARAS-ის
მხარდასაჭერად

• ბუღალტრების, შემოსავლების სამსახურის, კანონმდებლების, ბანკების
და პროფესიული ასოციაციების წარმომადგენლების მიერ შეიქმნა
ექსპერტთა გუნდი სამუშაო დოკუმენტების, მათ შორის წინასწარი
შეხედულებების განსახილველად, შემდეგ ფაქტორებზე დაყრდნობით:

• სხვა იურისდიქციების პრაქტიკა/გამოცდილება

• საქართველოში არსებული პრაქტიკა/კონტექსტი (დაინტერესებული
მხარეების შეხედულებების ანალიზი)

• ევროკავშირის დირექტივა

საკონსულტაციო ჯგუფი
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მე-4 კატეგორიის შესაბამისი სტანდარტების
სირთულის დონე
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ევროკავშირის დირექტივის მინიმალური მოთხოვნები

IFRS for SME

მე-4 კატეგორიის საწამროების სტანდარტი

ASEAN Micro Standard

UK and Ireland 
FRC  105

Polish Micro 
Standard (AA)

Estonian 
Micro GAAPDefunct 2005 

Georgian GAAP



მე-4 კატეგორია

• მხოლოდ მცირე ოდენობის
განმარტებითი შენიშვნები
(ევროკავშირის სტანდარტით
გათვალისწინებული მინიმუმი)

• არ მოითხოვება კონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშგება

• ნებაყოფლობითი ფულადი ნაკადების
ანგარიშგება

• არ მოითხოვება სააღრიცხვო
პოლიტიკის შერჩევა; სათანადოდ
გამარტივებული აღრიცხვა

• გამარტივებული შეფასება

მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის ძირითადი
გამარტივებები (1)
მიმოხილვა

9

სხვა კატეგორიები

• დიდი ოდენობის და ვრცელი
განმარტებითი შენიშვნები

• კონსოლიდირებული და
ინდივიდუალური ფინანსური
ანგარიშგება

• ყველა ძირითადი ანგარიშგება
სავალდებულოა

• სააღრიცხვო პოლიტიკის დიდი არჩევანი
და ბევრად რთული აღრიცხვა

• კომპლექსური შეფასებები, რომლებიც
საჭიროებს ექსპერტებს და საფუძვლიან
მსჯელობას
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სტანდარტზე გადასვლა

• ზოგადი გადასვლის პრინციპი: რეტროსპექტიული
პრინციპი (გადასვლის თარიღი: 01/01/2017)

• თუმცა, საწარმოებს, ვინც პირველად იყენებენ სტანდარტს,
შეუძლიათ:

• არ წარადგინონ შესადარისი ინფორმაცია (გადასვლის
თარიღი: 01/01/2018)

• წარადგინონ მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგება (გადასვლის თარიღი: 31/12/2018)

• გამოიყენონ პირობითი ღირებულებები

მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის ძირითადი
გამარტივებები (2)
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სტანდარტით სავალდებულოა
მხოლოდ 3 განმარტებითი შენიშვნა:

• ფინანსური ვალდებულებები,
გარანტიები ან პირობითი
ვალდებულებები, რომლებიც
ასახული არ არის ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებაში

• ადმინისტრაციული,
ხელმძღვანელი და სამეთვალყურეო
ორგანოების წევრებზე გაცემული
ავანსებისა და კრედიტების თანხა

• ინფორმაცია საკუთარი აქციების
შეძენასა და გასხვისებაზე

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და
განმარტებითი შენიშვნები
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აქტივები საკუთარი კაპიტალიდა
ვალდებულებები

ვალდებულებები

ფულადი სახსრები X სავაჭრო ვალდებულებები X 

სავაჭრო მოთხოვნები X ანარიცხები X

გაცემული ავანსები და დარიცხული
მისაღები შემოსავალი

X ვალდებულებები თანამშრომელთა
მიმართ

X

მარაგები XX 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

ბიოლოგიური აქტივები XX სხვა ნასესხები თანხები X

- თვითღირებულების მოდელით X სხვა ვალდებულებები X

- გადაფასების მოდელით X სულ ვალდებულებები XX

ძირითადი საშუალებები XX

- მიწა X

- შენობა-ნაგებობები X საკუთარი კაპიტალი

- სხვა ძირითადი საშუალებები X კაპიტალი X

- არამატერიალური აქტივები X გაუნაწილებელი მოგება X

- საიჯარო აქტივი საკუთრების
გადაცემის პირობით

X
გადაფასების რეზერვი

X

ინვესტიციები სხვა საწარმოთა
წილობრივ ინსტრუმენტებში X

სხვა კაპიტალი X

სხვა გრძელვადიანი აქტივები X სულ საკუთარი კაპიტალი XX

კაპიტალი (გაუნაღდებელი ნაწილი) X

გამოსყიდული საკუთარი აქციები X

სულ აქტივები XX
სულ საკუთარი კაპიტალი და
ვალდებულებები

XX



შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგება
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ნეტო ამონაგები X
- საქონლის გაყიდვიდან X
- მომსახურების გაწევიდან X
- სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან X
- სხვა X
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება (X)
- საწყისი მარაგები (X)
- მარაგების შესყიდვა (X)
- გადამუშავების დანახარჯები (X)
- საბოლოო მარაგები X
საერთო მოგება X
სხვა შემოსავალი [დააკონკრეტეთ…] X
დასაქმებულთა ანაზღაურება (X)
ცვეთა/ამორტიზაცია (X)
გაუფასურების ხარჯი (X)
- ფინანსური აქტივები (X)
- მარაგები (X)
- სხვა არა-ფინანსური აქტივები (X)
საპროცენტო შემოსავალი (X)
საპროცენტო ხარჯი (X)
სხვა ხარჯები (x)
მოგება/ზარალი მოგების გადასახადის ხარჯამდე X
მოგების გადასახადი (X)
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი X
საწყისი გაუნაწილებელი მოგება: (გადააანგარიშებული) X

გაუნაწილებელი მოგების საწყისი ნაშთი (წინა წლის საბოლოო ნაშთი) X

- გასული პერიოდის შეცდომის გასწორების გავლენა (დააკონკრეტეთ…) (X)
- გასული პერიოდის სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა (დააკონკრეტეთ…) X
ბიოლოგიური აქტივის გასვლისას, გადაფასების რეზერვის ნაშთის
გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში

X

განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი) (X)
გაუნაწილებელი მოგების საბოლოო ნაშთი XX



შეკითხვები?
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გმადლობთ მონაწილეობისთვის

14



საკონსულტაციო ჯგუფის შედეგები (2)

15

იშვიათი ეკონომიკური ფენომენი

• მომუშავეთა გრძელვადიანი გასამრჯელოები

• ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში ან შვილობილ საწარმოებში

• წილობრივი გადახდები

• რთული ფინანსური ინსტრუმენტები

• საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი

• აღჭურვილობის დემონტაჟის და რესტავრაციის ხარჯები

• მომსახურების კონცესიური შეთანხმება

• უკუ-იჯარა

• ჰიპერინფლაცია

• მინერალური რესურსების ძიებისა და შეფასების ხარჯები

• მრავალ ელემენტიანი გაყიდვები
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ფინანსური ანგარიშგებები

• სავალდებულოა ფინანსური მდგომარეობის და
შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების
ანგარიშგება

• ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება სასურველია,
მაგრამ არა სავალდებულო

• სავალდებულოა მხოლოდ 3 განმარტებითი შენიშვნა

• არ არის სავალდებულო რეტროსპექტულად წინა პერიოდის
შეცდომების კორექტირებები (არ ხდება შესადარისი
ინფორმაციის გადაანაგარიშება)

მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის ძირითადი
გამარტივებები (3)
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გამარტივებები აღიარებასა და შეფასებაში

• აქტივების და ვალდებულებების რეალური ღირებულებით
შეფასება არ არის ნებადართული

• ფინანსური ინსტრუმენტების, იჯარის ჩათვლით
გამარტივებული აღრიცხვა (ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის მეთოდი არ მოითხოვება)

• ფინანსური და არა-ფინანსური აქტივების
გაუფასურებისადმი გამარტივებული მიდგომა

• ანარიცხების გამარტივებული აღრიცხვა

და სხვა…

მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის ძირითადი
გამარტივებები (4)
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negligence) to anyone else in connection with this document."
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