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“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 
აუდიტის შესახებ” საქართველოს კანონი 

2016 წლის ივნისი

სამსახური  

2016 წლის სექტემებრი

ასოცირების შეთანხმება 
2014 წლის ივნისი



• ადამინაური 
რესურსების მართვა

• დავების 
ადმინისტრირება

• საერთაშორისო 
ურთიერთობები

• პროფესიული განათლების 
სტანდარტების შემოღება

• სასერტიფიკაციო პროგრამების 
აღიარება

• პროფესიული ორგანიზაციების 
მონიტორინგი

• ანგარიშგების პორტალის 
მართვა

• ანგარიშგების ანალიზი და 
მიმოხილვა

• IFRS სტანდარტების 
თარგმნა/შემოღება

• მიკრო საწარმოების 
სტანდარტის შემოღება

• აუდიტორთა რეესტრის მართვა
• ხარისხის კონტროლის 

სისტემის მონიტორინგი
• აუდიტორული სტანდარტების 

თარგმნა/შემოღება
• მოკვლევა

აუდიტის და პროფესიული 
განათლების 

ზედამხედველობა

ბუღალტრული აღრიცხვისა 
და ანგარიშგების 
ზედამხედველობა

სამსახურის სტრუქტურა და ფუნქციები
საბჭო

აპარატი

სამსახურის უფროსი



საქართველო - კიდევ უფრო 
სანდო და მიმზიდველი 
ქვეყანა ბიზნესისა და 

დასაქმებისთვის

ხედვა

სწორი გადაწყვეტილებების 
ხელშეწყობა სანდო 

საინფორმაციო რესურსებით

მისია

- პროფესიონალიზმი, დროული რეაგირება, ობიექტურობა
- განათლების, ხარისხის და განვითარების ხელშეწყობა
- თანამშრომლობა საერთო მიზნების მისაღწევად 

ღირებულებები



რეფორმის მიზანი

 კორპორაციული 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 



ზომითი
კატეგორია

IV მიკრო

III მცირე*

II საშუალო*

I მსხვილი

აქტივი

< 1 მილ.

< 10 
მილ.

< 50 
მილ.

> 50 
მილ.

< 2 მილ.

< 20 მილ.

< 100 
მილ.

შემოსავალი დსრ

> 100 
მილ.

< 10

< 50

< 250

> 250

ფინანსური
ანგარიშგება

ადგილობრივი 
სტანდარტი

IFRS For 
SMEs

IFRS For 
SMEs

IFRS

მმართველობის
ანგარიშგება

ნებაყოფლობით

ნებაყოფლობით

სავალდებულო

სავალდებულო

აუდიტი

ნებაყოფლობით

ნებაყოფლობით

სავალდებულო

სავალდებულო

ფასს (IFRS) სტანდარტები - 2000 წლიდან

*II კატეგორია - 2018 წლის 1 ოქტომბერი
*III კატეგორია - 2019 წლის 1 ოქტომბერი



ანგარიშგების წარდგენის პორცესი

ESERVICES.RS.GE

• ზოგადი მონაცემები
• ფინანსური და არაფინანსური 

ანგარიშგება 
• აუდიტორული დასკვნა



WWW.REPORTAL.GE

















ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნდამენტური პრინციპები

• აქტივები (გადაჭარბებული)

• ვალდებულებები (შემცირებული)

• ფუნქციონირებადი საწარმო

კონსერვატულობა

• დამოუკიდებლობა

• სიფრთხილე (თაღლითობა, შეცდომა)

• მტკიცებულებებზე დაყრდნობა

• კრიტიკული განსჯა

სკეპტიციზმი

ანგარიშგება აუდიტი



როგორ გამოვიყენოთ ანგარიშგება

კორპორაციული გარემო

• დაგეგმვა და ეფექტიანობა

• მენეჯმენტის შეფასება

• რისკების მართვა

საინვესტიციო გარემო

• არასაგირავნო დაკრედიტება

• პირდაპირი ინვესტიციები

• რეიტინგები 

მაკროეკონომიკური გარემო

• ანალიტიკური კვლევები

• მაკროეკონომიკური დაგეგმვა

• საგადასახადო ადმინისტრირება

კონკურენტული გარემო

• კონტრაგენტების მეტი ნდობა

• შედარებითი ანალიზი

• ექსპანსია



სტიმულირება - შემოსავლების სამსახური 
(სსფ რეკომენდაცია)

• სრულყოფილი 
აღრიცხვა და შიდა 
კონტროლი

• სანდო  ანგარიშგება

სუბიექტი

• ანგარიშგების ეფექტური 
ანალიზი

• ახალი პარამეტრები რისკების 
მართვის სისტემაში

შემოსავლების 
სამსახური

• საგადასახადო კონტროლის 
ოპტიმიზაცია

• AEO ავტორიზაცია

ახალი გარემო



სასარგებლო ბმულები

www.saras.gov.ge

www.reportal.ge

www.ifrs.org


