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წარდგენის 
მაჩვენებელი 96%

წარდგენის 
მაჩვენებელი 90%

წელი

წარდგენის 
მაჩვენებელი 90%



ინსტიტუციონალური მომხმარებლები



https://reportal.ge/

 დამატებითი კონტროლები, 
რამაც ხელი შეუწყო მეტად 
ხარისხიანი ანგარიშგების 
წარდგენის პროცესის 
წარმართვას, რაც ასევე 
აისახა წარდგენილი 
ანგარიშგების ხარისხზე

 ახალი დიზაინი
 დამატებითი კონტროლები
 ოპტიმიზაცია/ავტომატიზაცია
 ახალი ვიდეორგოლები

2020 წელი

2021 წელი



ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობა 

განხილული სუბიექტები კატეგორიის 
მიხედვით

2020 2021

სდპ 7 3

I კატეგორია 7 10

II კატეგეორია 5 1

III კატეგორია 1 -

სულ: 20 14
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შეუსაბამობების შეჯამება სტანდარტების 
მიხედვით

შემუშავებული დოკუმენტები:

 2019-2020 წლების პრიორიტეტები 
 2018-2019 წლის განხილული ანგარიშგებების შეუსაბამობების შეჯამება 



აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფა

105

270

რეგისტრირებული ფირმები და ინდივიდუალური 
აუდიტორები …

203,413,934.00 

დაზღვევის მოცულობა

აუდიტორული ფირმები

ინდივიდუალური აუდიტორები
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ჩაუტარდა ბაზრის 

89%-ს



• IFRS for SMEs 90-მდე ტრენერის გადამზადება
• 35 სასწავლო მოდულის განთავსება
• 2000-მდე ბუღალტრის გადამზადება

• თვითსწავლების სახელმძღვანელო და 
სატრენინგო მასალები მე-4 
კატ.საწარმოებისთვის

FRS for SMEs

ხარისხის 

უზრუნველყოფა

საერთაშორისო თანამშრომლობა

სტანდარტები

• RIA
• კანონდემლობის დაახლოება
• ექპერტული შეფასება
• გამოცდილების გაზიარება

• ვებინარები
• ერთობლივი მონიტორინგი
• HAT აუდიტის სახელმძღვანელო
• ანგარიშგების ერთობლივი 

შემოწმება 

მდგრადი 
განვითარება

• უახლესი სტანდარტები - IFRS (1 
ადგილი) ISA, ISQM,

• დამხმარე ლიტერატურის 
თარგმნა

• ფასს ტაქსონომია



საზოგადოებასთან ურთიერთობა
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უნიკალური მომხმარებელი გვერდის ნახვები

717 გამომწერი (531 ახალი გამომწერი)

6,714 გამომწერი (3,219 ახალი გამომწერი)

789 გამომწერი (312 ახალი გამომწერი)

 180,000 წლიური ნახვა

 სფეროსთან დაკავშირებული 
სიახლეებს და ინფორმაცია

 სფეროსთან დაკავშირებული 
სიახლეებს და ინფორმაცია

70,000 უნიკალური მომხმარებელი

 ვიდეო ინსტრუქციები
 საინფორმაციო ვიდეოები
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• ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები
• აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები
• რეესტრები
• სახელმძღვანელოები
• Online ლექსიკონი
• სიახლეები
• ნორმატიული ბაზა
• საჯარო ინფორმაცია
• კვლევები

• საქართველოში არსებული სუბიექტების 
ფინანსური და მმართველობის
ანგარიშგებები

• სიახლეები
• ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები REPORTAL.GE

SARAS.GOV.GE

საინფორმაციო რესურსები მისია: ეფექტური ეკონომიკური 
გადაწყვეტილებების მისაღებად 

საჭირო ფინანსური და 
მმართველობითი ინფორმაციის 

სანდოობის უზრუნველყოფა, 
საერთაშორისო სტანდარტების 

დამკვიდრების გზით




