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rdktdbc itcf[t, 

კვლევის აქტუალობა. 2014 წლის ივნისში გაფორმებული 

„ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართვე-

ლოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური 

ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შო-

რის“1, მხარეებს მთელი რიგი ვალდებულების შესრულებას 

აკისრებს. მათ შორის, კარი VI-ში - თანამშრომლობის სხვა 

სფეროები, მოცემული თავი 6 - კორპორაციული სამართალი, 

ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი და კორპორაციული 

მმართველობა, მუხლი 319 ადგენს, რომ საქართველო მოახ-

დენს ეროვნული კანონმდებლობის დაახლოებას ევროკავში-

რის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამარ-

თლებრივ ინსტრუმენტებთან. რაც პრაქტიკაში ნიშნავს თანა-

მედროვე ევროპული სტანდარტის კორპორაციული მარ-

თვის, მათ შორის კორპორაციული ანგარიშგების სისტემის 

დანერგვას საქართველოში. აღნიშნულის უზრუნველყოფი-

სათვის, პირობითად შეიძლება გამოვყოთ ორი კომპონენტი: 

ეროვნული კანონმდებლობის და მარეგულირებელი ნორმე-

ბის შესაბამისობაში მოყვანა ევროპულ რეგულაციებთან (1) 

და ეროვნული კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი 

ნორმების პრაქტიკაში აღსრულება (2).  ცალსახად შეიძლება 

ითქვას, რომ ორივე მათგანი თანაბრად მნიშვნელოვანია ბუ-

ღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და ზოგადად კორპორა-

ციული მმართველობის სფეროს განვითარებისათვის. 

                                                           
1 შემოკლებით: ასოცირების შესახებ შეთანხმება. 
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ეფექტიანი კორპორაციული მმართველობა, თავის მხრივ 

მთელს ცივილიზებულ სამყაროში არის აღიარებული, რო-

გორც აუცილებელი პირობა ბიზნესის წარმატების, მისი გან-

ვითარება-გაფართოების, ინვესტიციების მოზიდვის, ახალი 

ბიზნესების შექმნის და შედეგად ნაკლები უმუშევრობის, მე-

ტი დასაქმებისა და გაზრდილი შემოსავლების. 

სწორედ ამიტომ, ეფექტიანი კორპორაციული მმართვე-

ლობა, მათ შორის, მისი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტის - 

კორპორაციული ანგარიშგების სისტემის არსებობა და გამო-

ყენება არის არა მხოლოდ კონკრეტული ბიზნესების, არამედ 

ფართო საზოგადოების ინტერესში და ამდენად კორპორაცი-

ული მმართველობისა და კორპორაციული ანგარიშგებების 

სისტემის დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან არის 

ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული ის 

ვალდებულება, რომლის შესრულება უშუალოდ უკავშირდე-

ბა საზოგადოების ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობე-

სებას. 

კვლევის მიზანი. კორპორაციული ანგარიშგებების სისტე-

მის დანერგვის შესახებ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკის-

რი ვალდებულებების შესრულების და საქართველოს კანონ-

მდებლობით გათვალისწინებული კორპორატიული ანგა-

რიშგებების მომზადების ხარისხის შეფასება. 

კვლევის ამოცანები 

1. კორპორაციული ანგარიშგების სისტემის მარეგულირე-

ბელი ევროპული დირექტივების ანალიზი; 
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2. კორპორაციული ანგარიშგების სისტემის მარეგულირე-

ბელი ქართული კანონმდებლობის ანალიზი; 

3. საქართველოში მოქმედი, სხვადასხვა კატეგორიის, 100 

ბიზნეს სუბიექტის მიერ მომზადებული ბუღალტრული 

ანგარიშგებების (ფინანსური ანგარიშგება, მმართველო-

ბის ანგარიშგება) ანალიზი. 

 

კვლევის ზოგადი კონტექსტი 

ასოცირების შესახებ შეთანხმების მეექვსე კარის - „თანამ-

შრომლობის სხვა სფეროები“, მეექვსე თავის - „კორპორაციუ-

ლი სამართალი, ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი და 

კორპორაციული მმართველობა“, შესაბამისად: „აღიარებენ 

რა, სრულყოფილად ფუნქციონირებადი საბაზრო ეკონომი-

კის შექმნისა და ვაჭრობის წახალისებისათვის ეფექტიანი წე-

სებისა და პრაქტიკის მნიშვნელობას კორპორაციული სამარ-

თლისა და კორპორაციული მმართველობის, ასევე ბუღალ-

ტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროებში, მხარეები თან-

ხმდებიან, რომ ითანამშრომლებენ შემდეგ სფეროებში: 

a) აქციონერთა, კრედიტორთა და სხვა ბიზნეს პარტნიორ-

თა დაცვა აღნიშნულ სფეროებში ევროკავშირის წესების შესა-

ბამისად; 

b) ეროვნულ დონეზე შესაბამისი საერთაშორისო სტან-

დარტების იმპლემენტაცია და ბუღალტრული აღრიცხვისა 

და აუდიტის სფეროში ევროკავშირის წესებთან ეტაპობრივი 

დაახლოება; და  

c) კორპორაციული მმართველობის პოლიტიკის შემდგომი 

განვითარება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, 
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ასევე ამ სფეროში ევროკავშირის წესებთან და რეკომენდაცი-

ებთან ეტაპობრივი დაახლოება“ (მუხლი 316). 

ამასთან, იმავე თავის 319-ე მუხლის შესაბამისად, საქარ-

თველომ უნდა მოახდინოს ეროვნული კანონმდებლობის და-

ახლოება ასოცირების შეთანხმების XXVIII დანართში მითი-

თებულ ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერ-

თაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან. 

აღნიშნულ დანართში აღრიცხვისა და აუდიტის მიმართუ-

ლებით მოცემულია ნორმატიული აქტების შემდეგი ნუსხა: 

 
ცხრილი 1. ასოცირების შესახებ შეთანხმების XXVIII დანართში 

აღრიცხვისა და აუდიტის მიმართულებით მოცემული 
ნორმატიული აქტები 

# ნორმატიული აქტი შესრულების ვადები 

1 

1978 წლის 25 ივლისის 

საბჭოს 

მეოთხე, 78/660/EEC 

დირექტივა, რომელიც 

ეფუძნება 

ხელშეკრულების 54-ე 

მუხლის 3(g) ქვეპუნქტს 

გარკვეული 

კატეგორიის 

კომპანიების წლიური 

ანგარიშების შესახებ 

ამ დირექტივის დებულებები შეზღუ-

დული პასუხისმგებლობის საჯარო 

კომპანიებისთვის უნდა შესრულდეს 

შეთანხმების ძალაში შესვლიდან სამი -

წლის განმავლობაში. დირექტივის გეგ-

მიური გამოყენება სხვა კატეგორიის 

კომპანიებთან მიმართებით განიმარტე-

ბა და საბოლოო გადაწყვეტილება წა-

რედგინება ასოცირების საბჭოს წინამ-

დებარე შეთანხმების ძალაში შესვლი-

დან არაუგვიანეს ერთი წლის ვადაში 

2 

1983 წლის 13 ივნისის 

საბჭოს მეშვიდე, 

83/349/EEC დირექტივა, 

რომელიც ეფუძნება 

ხელშეკრულების 54-ე 

მუხლის 3(g) ქვეპუნქტს 

ამ დირექტივის დებულებები შეზღუ-

დული პასუხისმგებლობის საჯარო 

კომპანიებისთვის უნდა შესრულდეს  

შეთანხმების ძალაში შესვლიდან სამი -

წლის განმავლობაში. დირექტივის გეგ-

მიური გამოყენება სხვა კატეგორიის 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202014%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%202017%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20245);
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202014%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%202017%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20245);
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202015%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20246);
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202014%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%202017%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20247);
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202014%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%202017%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20247);
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კონსოლიდირებული 

ანგარიშების შესახებ 

კომპანიებთან მიმართებით განიმარტე-

ბა და საბოლოო გადაწყვეტილება წა-

რედგინება ასოცირების საბჭოს წინამ-

დებარე შეთანხმების ძალაში შესვლი-

დან არაუგვიანეს ერთი წლის ვადაში. 

3 

2002 წლის 19 ივლისის 

ევროპარლამენტისა და 

საბჭოს (EC) N 1606/2002 

რეგულაცია 

საერთაშორისო 

საბუღალტრო 

სტანდარტების 

გამოყენების შესახებ  

ამ რეგულაციის დებულებები შეზღუ-

დული პასუხისმგებლობის საჯარო 

კომპანიებისთვის უნდა შესრულდეს  

შეთანხმების ძალაში შესვლიდან სამი -

წლის განმავლობაში. ამ რეგულაციის 

გეგმიური გამოყენება სხვა კატეგორიის 

კომპანიებთან მიმართებით განიმარტე-

ბა და საბოლოო გადაწყვეტილება წა-

რედგინება ასოცირების საბჭოს შეთან-

ხმების ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 

ერთი წლის ვადაში. 

4 

2006 წლის 17 მაისის 

ევროპარლამენტისა და 

საბჭოს 2006/43/EC 

დირექტივა წლიური 

ანგარიშებისა და 

კონსოლიდირებული 

ანგარიშების კანონით 

დადგენილი აუდიტის 

განხორციელების 

შესახებ 

ამ დირექტივის დებულებები შეზღუ-

დული პასუხისმგებლობის საჯარო 

კომპანიებისთვის უნდა შესრულ-

დეს  წინამდებარე შეთანხმების ძალაში 

შესვლიდან სამი წლის განმავლობაში. 

დირექტივის გეგმიური გამოყენება სხვა 

კატეგორიის კომპანიებთან მიმართე-

ბით განიმარტება და საბოლოო გადაწყ-

ვეტილება წარედგინება ასოცირების 

საბჭოს შეთანხმების ძალაში შესვლი-

დან არაუგვიანეს ერთი წლის ვადაში 

5 

2008 წლის 6 მაისის 

ევროკომისიის 

რეკომენდაცია კანონით 

დადგენილი 

აუდიტორებისა და 

საზოგადოებრივი 

ინტერესის 

დაწესებულებათა 

ვადა განსაზღვრული არ არის 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1983/349/oj
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202015%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20248);
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/1606/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/1606/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/1606/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/1606/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/1606/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/1606/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/1606/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/1606/oj
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202014%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%202017%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20249);
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202014%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%202017%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20249);
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202015%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20250);
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202014%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%202017%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20251);
javascript:%20ShowPop(event,%22%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%202015%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%201%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%22,%20252);
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
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აუდიტის 

განმახორციელებელი 

აუდიტორული 

ფირმებისათვის 

გარეგნული ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

შესახებ (2008/362/EC) 

6 

2008 წლის 5 ივნისის 

ევროკომისიის 

რეკომენდაცია კანონით 

დადგენილი 

აუდიტორებისა და 

აუდიტორული 

ფირმების სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის 

შეზღუდვის შესახებ 

(2008/473/EC) 

ვადა განსაზღვრული არ არის 

 

წარმოდგენილი ნუსხიდან მე-5 და მე-6 ეხება აუდიტს და 

პირდაპირ არ უკავშირდება ანგარიშგებას, განსხვავებით მე-

4-სგან. ამასთან, 2013 წლის 26 ივნისს, ევროპარლამენტისა და 

საბჭოს მიერ მიღებული იქნა დირექტივა 2013/34/EU – „ზო-

გიერთი კატეგორიის საწარმოს წლიური ფინანსური ანგა-

რიშგებების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებე-

ბის და დაკავშირებული ანგარიშების შესახებ“, რომელიც 

ცვლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/43/EC დირექტი-

ვას (ნუსხაში მეოთხე პოზიცია) და აუქმებს საბჭოს 

78/660/EEC და 83/349/EEC დირექტივებს (შესაბამისად, ნუს-

ხაში პირველი და მეორე პოზიცია). 

გამომდინარე აქედან, კვლევის ამოცანა 1-ის მიღწევისათ-

ვის,  რელევანტური არის განვიხილოთ ევროპარლამენტისა 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/362/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
http://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2008/473/oj
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და საბჭოს დირექტივა 2013/34/EU – „ზოგიერთი კატეგორიის 

საწარმოს წლიური ფინანსური ანგარიშგებების, კონსოლი-

დირებული ფინანსური ანგარიშგებების და დაკავშირებული 

ანგარიშების შესახებ“ და 2002 წლის 19 ივლისის ევროპარლა-

მენტისა და საბჭოს N1606/2002 რეგულაცია საერთაშორისო 

საბუღალტრო სტანდარტების გამოყენების შესახებ (ნუსხაში 

მესამე პოზიცია). 

კვლევის ამოცანა 2-ის მიღწევისათვის კი გაანალიზებული 

იქნა საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგა-

რიშგებისა და აუდიტის შესახებ (მიღების თარიღი: 

08.06.2016), ასევე ამავე კანონის ქვემდებარე ნორმატიული აქ-

ტები და საქართველოს სხვა კანონმდებლობა, საჭიროებიდან 

გამომდინარე. 

კვლევის ამოცანა 3-ის ფარგლებში შესწავლილი იქნა სა-

ქართველოში მოქმედი სხვადასხვა კატეგორიის 100 ბიზნეს 

სუბიექტის მიერ მომზადებული ბუღალტრული ანგარიშგე-

ბები (ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება) 

და მათი შესაბამისობა ეროვნული კანონმდებლობის მო-

თხოვნებთან, ვინაიდან სწორედ ეროვნული კანონმდებლობა 

ადგენს ქვეყანაში ამა თუ იმ ბიზნეს სუბიექტის მიერ მოსამ-

ზადებელი და წარსადგენი კორპორაციული ანგარიშგებების 

ფორმას, სტრუქტურას, მომზადებისა და გამოქვეყნების წე-

სებს და ა.შ. 
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sfdb !8 rjhgjhfwbekb fyufhbiut,t,bc 

cbcntvbc vfhtuekbht,tkb tdhjgekb 

lbhtmnbdt,bc fyfkbpb 

 

2002 წლის 19 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) 

N 1606/2002 რეგულაცია საერთაშორისო საბუღალტრო სტან-

დარტების გამოყენების შესახებ.  ფინანსური ინფორმაციის 

ჰარმონიზაციის მიზნით, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს 

კომპანიების გამჭვირვალობისა და ფინანსური ანგარიშგებე-

ბის შესადარისობის მაღალი ხარისხი და აქედან გამომდინა-

რე, ევროგაერთიანების სასესხო კაპიტალის ბაზრისა და შიდა 

ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირება, მიღებული იქნა გადაწყ-

ვეტილება, რომ წევრ სახელმწიფოებში ღია სააქციო საზოგა-

დოებების ბუღალტრული აღრიცხვის კონსოლიდირებული 

ანგარიშგებები მომზადებული იქნეს ბუღალტრული აღ-

რიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად2, ყოვე-

ლი ფინანსური წლისათვის, რომელიც იწყება 2005 წლის 1 

იანვარს, ან ამ თარიღის შემდეგ. ამასთან, რეგულაციის შესა-

ბამისად, წევრ სახელმწიფოებს აქვთ უფლება, ნება დართონ, 

                                                           
2 წინამდებარე რეგულაციის მიზნისთვის, „ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტები“ ნიშნავს ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტებს (IAS), ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტებს (IFRS) და მასთან დაკავშირებულ 

განმარტებებს (SIC-IFRIC განმარტებები), ამ სტანდარტების და მათთან 

დაკავშირებული განმარტებების სათანადო შესწორებებს, სამომავლო 

სტანდარტებსა და მათთან დაკავშირებულ განმარტებებს, რომლებიც 

გამოცემულია ან მიღებულია ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ. 
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ან მოითხოვონ იგივე ვალდებულების შესრულება დახურუ-

ლი სააქციო საზოგადოებებისგანაც. 

გამონაკლისის სახით, წინამდებარე რეგულაცია უზრუნ-

ველყოფს წევრ სახელმწიფოებს უფლებით, კონსოლიდირე-

ბული ანგარიშგებების მომზადება საერთაშორისო სტანდარ-

ტების შესაბამისად დანერგონ ფინანსური წლისათვის, რომე-

ლიც იწყება 2007 წლის იანვარში, ან მის შემდეგ, ისეთ კომპა-

ნიებთან მიმართებაში, რომელთა: 

 სავალო ფასიანი ქაღალდები3 დაშვებულია ნებისმიე-

რი წევრი სახელმწიფოს მხოლოდ რეგულირებულ ბა-

ზარზე (ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე, ავტ.), 

93/22/EEC დირექტივის 1(13)-ე მუხლის კონტექსტში; 

ან 

 ფასიანი ქაღალდები ღია ვაჭრობისთვის4 დაშვებულია 

ევროგაერთიანების არაწევრ სახელმწიფოში და რომ-

ლებიც ამ მიზნით იყენებდნენ საერთაშორისო დონე-

ზე მიღებულ სტანდარტებს იმ ფინანსური წლიდან, 

რომელიც დაიწყო წინამდებარე რეგულაციის ევროგა-

ერთიანების ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებამ-

დე. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ფართო საზოგადოე-

ბისათვის გასაგები ტერმინოლოგიით, დასკვნის სახით, შეიძ-

ლება ითქვას, რომ წინამდებარე რეგულაციის შესაბამისად, 

                                                           
3 სავალო ფასიანი ქაღალდი ადასტურებს ვალის, სესხის, 

ვალდებულების არსებობას. ასეთია მაგალითად ობლიგაცია. 
4 ფასიანი ქაღალდებით ღია ვაჭრობა გულისხმობს, მათ ყიდვა-

გაყიდვას გარიგების მონაწილე მხარეთა უშუალო, 

არარეგულირებული ურთიერთობების საფუძველზე. 
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ღია სააქციო საზოგადოებებისათვის, კონსოლიდირებული 

ანგარიშგების მომზადება სართაშორისო სტანდარტების შე-

საბამისად სავალდებულოა 2007 წლიდან, ხოლო სხვა ტიპის 

კომპანიებისათვის აღნიშნული ვალდებულების დაწესება, 

დამოკიდებულია წევრი სახელმწიფოს გადაწყვეტილებაზე. 

დირექტივა 2013/34/EU – „ზოგიერთი კატეგორიის საწარ-

მოს წლიური ფინანსური ანგარიშგებების, კონსოლიდირე-

ბული ფინანსური ანგარიშგებების და დაკავშირებული ანგა-

რიშების შესახებ“.  

ამ დირექტივით გათვალისწინებული საკოორდინაციო 

ღონისძიებები გამოიყენება წევრი სახელმწიფოების კანონე-

ბის, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული დებულებების 

მიმართ, რომლებიც ეხება ამავე დირექტივის დანართი 1-ში 

და დანართი 2-ში ჩამოთვლილ საწარმოთა ტიპებს. აღნიშ-

ნულ დანართებში მოცემულია თითოეული წევრი სახელმწი-

ფოს კანონმდებლობით, მათივე სახელმწიფო ენაზე, სამიზნე 

საწარმოთა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები. აღ-

ნიშნული საწარმოები არიან კერძო და სახელმწიფო კომპანი-

ები, რომლებსაც აქვთ სააქციო კაპიტალი, ან რომელთა 

მფლობელები არიან სააქციო კაპიტალის მქონე საწარმოები. 

დირექტივაში მოცემულია ძირითადი ცნებების განმარტე-

ბები, მათ შორის განსაზღვრულია „საზოგადოებრივი ინტე-

რესის მქონე სუბიექტის“ კატეგორიაში შესაყვანი ორგანიზა-

ციების ნუსხა. 

დირექტივით ასევე მოცემულია საწარმოთა ზომითი კატე-

გორიის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები, როგორც ცალკეუ-

ლი საწარმოსათვის, ისე საწარმოთა ჯგუფისათვის, კერძოდ 
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გამოყოფილია ოთხი ზომითი კატეგორიის საწარმო - მიკრო, 

მცირე, საშუალო და მსხვილი და სამი ზომითი კატეგორიის 

საწარმოთა ჯგუფი - მცირე, საშუალო და მსხვილი, სამი ძი-

რითადი ფინანსური მაჩვენებლის საფუძველზე, რომელთა-

გან ამა თუ იმ კატეგორიაში მოსახვედრად კომპანია/ჯგუფი 

არანაკლებ ორს უნდა აკმაყოფილებდეს (იხ. ცხრილი 2 და 

ცხრილი 3). 

 

ცხრილი 2. საწარმოთა ზომითი კატეგორიები დირექტივა 

2013/34/EU-ის შესაბამისად 

მაჩვენებელი 

მიკრო 

(არა 

უმეტეს) 

მცირე 

(არა 

უმეტეს) 

საშუალო 

(არა 

უმეტეს) 

მსხვილი 

(მეტი, 

ვიდრე) 

ბალანსის ჯამი 
EUR  

350 000 

EUR  

4 000 000 

EUR  

20 000 000 

EUR  

20 000 000 

წმინდა ბრუნვა 
EUR  

700 000 

EUR  

8 000 000 

EUR  

40 000 000 

EUR  

40 000 000 

დასაქმებულთა 

საშუალო 

წლიური 

ოდენობა 

10 50 250 250 

აღსანიშნავია, რომ წინამდებარე დირექტივა წევრ სახელ-

მწიფოებს აძლევს უფლებას მცირე საწარმოთა ზომითი კატე-

გორიის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები გაზარდონ, მაგრამ 

ისე, რომ ზღვრები არ აღემატებოდეს: ბალანსის ჯამისა - 6 000 

000 ევროს, ხოლო წმინდა ბრუნვა - 12 000 000 ევროს. აღნიშ-

ნული გამონაკლისი დაშვებულია ასევე მცირე საწარმოთა 

ჯგუფებისთვისაც. 
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ცხრილი 3. საწარმოთა ჯგუფის ზომითი კატეგორიები 
დირექტივა 2013/34/EU-ის შესაბამისად 

მაჩვენებელი 
მცირე 

(არა უმეტეს) 

საშუალო 

(არა უმეტეს) 

მსხვილი 

(მეტი, ვიდრე) 

ბალანსის ჯამი 
EUR 

4 000 000 

EUR  

20 000 000 

EUR  

20 000 000 

წმინდა ბრუნვა 
EUR  

8 000 000 

EUR  

40 000 000 

EUR  

40 000 000 

დასაქმებულთა 

საშუალო 

წლიური 

ოდენობა 

50 250 250 

მოქმედი რეგულაციის შესაბამისად აღნიშნული მაჩვენებ-

ლები მოიცავს  კონსოლიდაციაში ჩასათვლელი მშობელი და 

შვილობილი საწარმოების ჯამურ მაჩვენებლებს. 

წევრმა სახელმწიფოებმა, რომლებიც იყენებენ არა ევროს, 

არამედ საკუთარ ეროვნულ ვალუტას, საწარმოს/ჯგუფის ზო-

მითი კატეგორიის განსაზღვრისათვის, დადგენილი მაჩვე-

ნებლების კონვერტაცია ეროვნულ ვალუტაში უნდა მოახდი-

ნონ, წინამდებარე დირექტივის ძალაში შესვლის თარიღი-

სათვის არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით. ამას-

თან, წევრ სახელმწიფოებს, უფლება აქვთ მოახდინონ მაჩვე-

ნებლების კორექტირება - გაზრდა ან შემცირება, არა უმეტეს 

5%-ით, რათა მიღებული იქნეს მრგვალი მაჩვენებლები ეროვ-

ნულ ვალურაში. 

დირექტივის შესაბამისად, ფინანსური ანგარიშგება ყველა 

საწარმოსთვის უნდა შეიცავდეს, როგორც მინიმუმ, ბალანსს, 

მოგება-ზარალის ანგარიშს და ფინანსური ანგარიშგების შე-

ნიშვნებს. ამასთან, წევრმა სახელმწიფოებმა შეიძლება მოს-

თხოვონ საწარმოებს, გარდა მცირე საწარმოებისა, ფინანსური 
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ანგარიშგების შემადგენლობაში სხვა ანგარიშგების მომზადე-

ბაც. 

დირექტივით დადგენილია, რომ კომპანიებმა ბუღალ-

ტრული ბალანსი შეიძლება მოამზადონ დანართის სახით მო-

ცემული სტრუქტურის და ფორმების შესაბამისად. ამასთან, 

წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ ნება დართონ კომპანიებს 

წლიური ბალანსი წარმოადგინონ განსხვავებული სტრუქ-

ტურით, იმ პირობით, რომ შეცვლილი სტრუქტურით მომზა-

დებული ბალანსის ინფორმაცია არ იქნება ნაკლებად სასარ-

გებლო მომხმარებლისათვის, ვიდრე დანართად წარმოდგე-

ნილი ფორმის გამოყენებისას. 

ბალანსში შესატან ინფორმაციასთან მიმართებაში დირექ-

ტივაში მოცემულია სხვადასხვა რეგულაციები პრინციპების 

დონეზე. კერძოდ, დადგენილია ბალანსის სანიმუშო ფორმე-

ბი5, მუხლების განლაგება ბალანსში6, გრძელვადიანი და მოკ-

                                                           
5 ბალანსი შეიძლება მომზადებული იქნეს ვერტიკალური და 

ჰორიზონტალური ფორმით. ვერტიკალური ფორმის შემთხვევაში 

ბალანსში თანმიმდევრობით წარმოდგენილია აქტივები, 

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი, ხოლო ჰორიზონტალური 

ფორმის შემთხვევაში ბალანსში ერთ მხარეს მოცემულია აქტივები, 

ხოლო მეორე მხარეს საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები. 

მთავარი საბალანსო ტოლობა: აქტივები = საკუთარ კაპიტალს + 

ვალდებულებები, დაცულია ორივე შემთხვევაში. 
6 ბალანსში მუხლები შეიძლება განთავსდეს ლიკვიდურობის 

ზრდადობის, ან ლიკვიდურობის კლებადობის მიხედვით. 

ლიკვიდურობა გულისხმობს ამა თუ იმ აქტივის უნარს გარდაიქმნას 

ფულად ფორმაში. შესაბამისად, ყველაზე მაღალ ლიკვიდურად 

ითვლება თავად ფულადი საშუალებები, ხოლო ყველაზე ნაკლებ 

ლიკვიდურად - ფიქსირებული აქტივები, როგორებიცაა მიწა, შენობა-

ნაგებობები და ა.შ. 
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ლევადიანი აქტივების და ვალდებულებების ერთმანეთისა-

გან გამიჯვნის ვალდებულება7 და ა.შ. ჩატარებული კვლევის 

საფუძველზე, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული 

დირექტივით ამ მიმართულებით განსაზღვრული ნორმები 

სრულად არის თანხვედრაში აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების მარეგულირებელ ნორმებთან, რომელიც სა-

მოქმედოდ არის შემოღებული საქართველოს კანონმდებლო-

ბით. შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობა ამ მხრივ 

თანხვედრაშია დირექტივა 2013/34/EU-ის მოთხოვნებთან. 

დირექტივაში დანართის სახით მოცემულია კომპანიის 

მოგება-ზარალის ანგარიშგების ფორმის ორი ვარიანტი და 

წევრ სახელმწიფოებს აქვთ უფლება  გამოიყენონ ერთ-ერთი 

მათგანი ან ნება დართონ კომპანიებს, თავად გააკეთონ არჩე-

ვანი წარმოდგენილ ორ ვარიანტს შორის. ასევე, წევრ სახელ-

მწიფოებს შეუძლიათ დაადგინონ მოგება-ზარალის ანგარიშ-

გების განსხვავებული ფორმა ყველა საწარმოსათვის, ან სა-

წარმოთა გარკვეული კატეგორიებისათვის, იმ პირობით, რომ 

მათ მიერ შემუშავებულ ფორმაში წარმოდგენილი იქნება არა 

ნაკლებ იმ მოცულობის ინფორმაცია, რასაც დირექტივით შე-

მოთავაზებული ფორმები ითვალისწინებს. 

დირექტივა უშვებს შესაძლებლობას, წევრმა სახელმწიფო-

ებმა მცირე საწარმოებისათვის გამოიყენონ ბალანსის და მო-

გება-ზარალის ანგარიშგების გამარტივებული (შემოკლებუ-

                                                           
7 გრძელვადიანად ითვლება აქტივი/ვალდებულება, რომლის 

გამოყენების/დაფარვის ვადა 1 წელს აღემატება, ხოლო 

მოკლევადიანად, რომლის გამოყენების/დაფარვის ვადა 1 წელზე 

ნაკლებია. 



18 
 

ლი) ფორმები და იძლევა კონკრეტულ მიდგომებსა და მითი-

თებებს, თუ როგორ, რომელი მუხლების/პუნქტების გაერთი-

ანების შედეგად უნდა მოხდეს ნიმუშად წარმოდგენილი ბა-

ლანსის და მოგება-ზარალის ანგარიშგების ფორმების გამარ-

ტივება. 

დირექტივაში დეტალურად არის განსაზღვრული თუ რა 

ინფორმაცია უნდა იქნეს მოცემული ფინანსური ანგარიშგე-

ბის ახსნა-განმარტებით შენიშვნებში ყველა საწარმოს მიერ 

და იქვე დაზუსტებულია, რომ წევრ სახელმწიფოს არ აქვს 

უფლება მცირე საწარმოსაგან მოითხოვოს უფრო მეტი გან-

მარტებითი ინფორმაცია, ვიდრე დირექტივის შესაბამისი 

მუხლი მოითხოვს, ან უშვებს. ამასთან, ცალკე მუხლების სა-

ხით არის მოცემული, ერთი მხრივ იმ დამატებითი ინფორმა-

ციის ჩამონათვალი, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების ახ-

სნა-განმარტებით შენიშვნებში უნდა იქნეს წარდგენილი სა-

შუალო და მსხვილი საწარმოების და საზოგადოებრივი და-

ინტერესების პირების მიერ, ხოლო მეორე მხრივ, ასევე ცალკე 

არის გამოყოფილი იმ ინფორმაციის/შენიშვნების ჩამონათვა-

ლი, რომელიც დამატებით უნდა იქნეს წარდგენილი მხო-

ლოდ მსხვილი საწარმოებისა და საზოგადოებრივი დაინტე-

რესების პირების მიერ. 

მენეჯმენტის (მმართველობის) ანგარიშგება. დირექტივით 

განსაზღვრულია კომპანიებისათვის მენეჯმენტის ანგარიშ-

გების (ანგარიშის) მომზადება-წარდგენა, რომელიც უნდა  შე-

იცავდეს საწარმოს ბიზნესის განვითარების ობიექტურ მიმო-

ხილვას და მის წინაშე არსებული ძირითადი რისკებისა და 

გაურკვევლობების აღწერას. 
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მიმოხილვა უნდა იყოს დაბალანსებული და ყოვლისმომ-

ცველი ანალიზი საწარმოს ბიზნესის, მისი საბაზრო პოზიცი-

ის განვითარების და დასახული მიზნების შესრულების შესა-

ხებ, რომელიც შეესაბამება ბიზნესის ზომასა და სირთულეს. 

რამდენადაც საჭიროა საწარმოს განვითარების, საქმიანო-

ბის ან პოზიციის გასაგებად, ანალიზი უნდა მოიცავდეს რო-

გორც ფინანსურ, ისე, საჭიროების შემთხვევაში, არაფინან-

სურ ძირითად ინდიკატორებს, რომლებიც ეხება კონკრე-

ტულ ბიზნესს, მათ შორის ინფორმაციას გარემოსდაცვით და 

დასაქმების საკითხებთან დაკავშირებით. ანალიზის წარდგე-

ნისას, მენეჯმენტის ანგარიში, საჭიროების შემთხვევაში, უნ-

და შეიცავდეს მითითებებს და დამატებით ახსნას წლიურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში არსებულ მაჩვენებლებზე. 

აღსანიშნავია, რომ დირექტივა ამ შემთხვევაშიც აძლევს 

წევრ სახელმწიფოებს შესაძლებლობას, დააწესონ გარკვეუ-

ლი შეღავათები მცირე საწარმოებისათვის. 

არაფინანსური ანგარიშგება. მსხვილი საწარმოები, რომ-

ლებიც არიან საზოგადოებრივი დაინტერესების სუბიექტები 

და რომელთა მიერ დასაქმებული პირების საშუალო წლიუ-

რი რაოდენობა ბალანსის შედგენის წლისათვის აღემატება 

500-ს, მენეჯმენტის ანგარიშის ფარგლებში ამზადებენ არაფი-

ნანსურ ანგარიშგებას, რომელიც როგორც მინიმუმ, უნდა შე-

იცავდეს ინფორმაციას გარემოსდაცვით, სოციალურ და და-

საქმების საკითხებზე, აფიქსირებდეს ადამიანის უფლებების, 

მ.შ. დასაქმებულთა შრომითი უფლებების პატივისცემას, ან-

ტიკორუფციულ და მექრთამეობის საკითხებზე კომპანიის 

პოზიციას, კერძოდ კი მასში მოცემული უნდა იყოს: 



20 
 

 საწარმოს ბიზნეს მოდელის მოკლე აღწერა; 

 ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით საწარ-

მოს მიერ გატარებული პოლიტიკის აღწერა; 

 ამ პოლიტიკის შედეგი; 

 ძირითადი რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია სა-

წარმოს საქმიანობასთან; 

 საქმიანობის არაფინანსური ძირითადი ინდიკატორე-

ბი, რომლებიც ეხება კონკრეტულ ბიზნესს. 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება. საზოგადოებრივი 

დაინტერესების პირები, რომელთა ფასიანი ქაღალდები დაშ-

ვებულია ვაჭრობაში ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს ფინან-

სური ინსტრუმენტების ბაზრებზე, ვალდებულნი არიან მე-

ნეჯმენტის ანგარიშის შემადგენლობაში ასევე მოამზადონ 

კორპორაციული მართვის ანგარიშგება. ამასთან, დირექტივა 

ადგენს კორპორაციული მართვის ანგარიშგებაში შესატანი 

ინფორმაციის ნუსხას, მათ შორის: კორპორაციული მართვის 

კოდექსი, რომელსაც სავალდებულოდ ექვემდებარება საწარ-

მო; ან კორპორაციული მართვის კოდექსი, რომელსაც საკუ-

თარი სურვილით იყენებს; ყველა შესაბამისი ინფორმაცია 

კორპორაციული მართვის პრაქტიკის შესახებ, რომელიც გა-

მოიყენება ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნებთან ერ-

თად და ა.შ. 

დირექტივით განსაზღვრულია კონსოლიდირებული ფი-

ნანსური ანგარიშგების და კონსოლიდირებული მმართვე-

ლობის ანგარიშგების მომზადება საწარმოთა ჯგუფების მი-

ერ, ასევე კონსოლიდაციის ვალდებულებისაგან გათავისუფ-

ლების პირობები. 
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დირექტივა მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს ანგარიშ-

გებების გამოქვეყნების საკითხს და ავალდებულებს წევრ სა-

ხელმწიფოებს უზრუნველყონ, რომ საწარმოებმა გონივრულ 

ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ბალანსის თარი-

ღიდან 12 თვეს, გამოაქვეყნონ სათანადოდ დამტკიცებული 

წლიური ფინანსური ანგარიშგება და მენეჯმენტის ანგარიში, 

აუდიტორის დასკვნასთან ერთად. ამასთან, წევრ სახელმწი-

ფოებს შეუძლიათ გაათავისუფლონ მცირე საწარმოები ანგა-

რიშგების ცალკეული კომპონენტების გამოქვეყნების ვალდე-

ბულებისაგან, ხოლო საშუალო ზომის საწარმოებს, დართონ 

ნება გამოაქვეყნონ შემოკლებული ანგარიშგებები, დირექტი-

ვაში მოცემული კონკრეტული მითითების შესაბამისად. 

წლიური ფინანსური ანგარიშგების და მენეჯმენტის ანგა-

რიშის სრულად გამოქვეყნების შემთხვევაში, ისინი უნდა გა-

მოქვეყნდეს იმ ფორმით, რომლის საფუძველზეც აუდიტორ-

მა ან აუდიტორულმა ფირმამ შეადგინა დასკვნა. ამასთან, გა-

მოქვეყნებულ ანგარიშგებას თან უნდა დაერთოს აუდიტის 

დასკვნის სრული ტექსტი. 

წლიური ფინანსური ანგარიშგების შემოკლებული ვერსი-

ის გამოქვეყნების შემთხვევაში, რომელსაც თან არ ახლავს აუ-

დიტორის დასკვნა, უნდა იქნეს მითითებული: 

 რომ გამოქვეყნებულია შემოკლებული ვერსია; 



22 
 

 აუდიტორმა გამოთქვა არამოდიფიცირებული8, მო-

დიფიცირებული9 ან უარყოფითი მოსაზრება10 (დას-

კვნა); 

 აუდიტის ანგარიში მოიცავდა თუ არა მითითებას ნე-

ბისმიერ საკითხზე, რომელზეც აუდიტორმა ყურა-

დღება გაამახვილა აუდიტის მოსაზრების მოდიფიცი-

რების გარეშე. 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი. დირექტივის შესაბა-

მისად, წევრმა სახელმწიფოებმა, ეროვნული კანონმდებლო-

                                                           
8 აუდიტორი გამოხატავს არამოდიფიცირებულ მოსაზრებას მაშინ, 

როდესაც აუდიტორული შემოწმების შედეგად დაადგენს, რომ 

ფინანსური ანგარიშგება ყველა არსებითი ასპექტის 

გათვალისწინებით მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების 

წარდგენის შესაფერისი საფუძვლების შესაბამისად. 
9 აუდიტორი მოდიფიცირებულ (პირობით) მოსაზრებას გამოხატავს, 

როდესაც:  

ა) მოიპოვებს რა საკმარის და შესაფერის აუდიტორულ 

მტკიცებულებებს, დაასკვნის, რომ უზუსტობები, ცალ-ცალკე ან 

ერთობლივად, ფინანსური ანგარიშგებისათვის არსებითია, მაგრამ არა 

ყოვლისმომცველი; ბ) არ შეუძლია საკმარისი და შესაფერისი 

აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვება, რასაც დაეყრდნობა მისი 

მოსაზრება, მაგრამ დაასკვნის, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

აღმოუჩენელი უზუსტობების შესაძლო გავლენა, თუ ასეთი არსებობს, 

შეიძლება იყოს არსებითი, მაგრამ არა ყოვლისმომცველი. 
10 აუდიტორი უარყოფით მოსაზრებას გამოხატავს, როდესაც 

მოიპოვებს რა საკმარის და შესაფერის აუდიტორულ 

მტკიცებულებებს, დაასკვნის, რომ უზუსტობები, ცალ-ცალკე ან 

ერთობლივად, ფინანსური ანგარიშგებისათვის არსებითიცაა და 

ყოვლისმომცველიც. 
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ბით უნდა დააწესონ ფინანსური ანგარიშგების სავალდებუ-

ლო აუდიტის11 ჩატარების ვალდებულება საჯარო ინტერე-

სის მქონე პირების, საშუალო და მსხვილი საწარმოებისათ-

ვის. ამასთან, სავალდებულო აუდიტი უნდა ჩატარდეს  იმ 

აუდიტორის ან აუდიტორული ფირმის მიერ, რომელიც დამ-

ტკიცებულია წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობით სავალ-

დებულო აუდიტის ჩამტარებლად. 

აუდიტორული შემოწმების საფუძველზე, აუდიტორმა 

ასევე უნდა გამოთქვას აზრი, შეესაბამება თუ არა მენეჯმენ-

ტის ანგარიში იმავე წლის ფინანსურ ანგარიშგებას და მომ-

ზადდა თუ არა მენეჯმენტის ანგარიში მოქმედი სამართლებ-

რივი მოთხოვნების შესაბამისად. აგრეთვე, მიუთითოს, და-

ადგინა თუ არა არსებითი ხარვეზები მენეჯმენტის ანგარიშ-

ში, და ასეთის შემთხვევაში, მიუთითოს მისი ხასიათი. დი-

რექტივა ასევე იძლევა მკაფიო განმარტებას, თუ რა შემთხვე-

ვაში არ არის აუცილებელი აუდიტორის მიერ მენეჯმენტის 

ანგარიშის, ან ანგარიშგების სხვა კომპონენტების შემოწმება. 

დირექტივა ადგენს აუდიტორული დასკვნის ტიპებს (არა-

მოდიფიცირებული, მოდიფიცირებული, უარყოფითი), ისე-

ვე როგორც სტრუქტურას და მათში შესატანი ინფორმაციის 

ფორმასა და შინაარსს. 

შეღავათები საწარმოებისათვის. დირექტივის შესაბამი-

სად, წევრ სახელმწიფოებს აქვთ შესაძლებლობა დააწესონ 

გარკვეული შეღავათები მიკრო საწარმოებისათვის, რაც შეიძ-

ლება ითვალისწინებდეს მათ გათავისუფლებას ისეთი ვალ-

დებულებებისაგან, როგორებიცაა: 

                                                           
11 აუდიტი შეიძლება იყოს სავალდებულო და ნებაყოფილობითი. 

სავალდებულო აუდიტი ტარდება კანონმდებლობის მოთხოვნით, 

ხოლო ნებაყოფილობითი, თავად კომპანიის ინიციატივით. 
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 ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნება, თუ ის წარ-

დგენილია წევრი სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ 

არანაკლებ ერთ კომპეტენტურ ორგანოში; 

 მმართველობის/მენეჯმენტის ანგარიშის მომზადება; 

 ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შე-

ნიშვნების მომზადება, და ა.შ. 

წევრ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ, მიკრო საწარმოებს ნე-

ბა დართონ მოამზადონ ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგა-

რიშგება შემოკლებული ფორმით, დირექტივით მოცემული 

კონკრეტული მითითებების შესაბამისად. ასევე, წევრ სახელ-

მწიფოებს უფლება აქვთ დირექტივით განსაზღვრული ჩარ-

ჩოების ფარგლებში დააწესონ შეღავათები სხვა კატეგორიის 

საწარმოებისთვისაც, თუმცა თუ ამ დირექტივით პირდაპირ 

არ არის გათვალისწინებული, მათ არ უნდა დააწესონ დირექ-

ტივით განსაზღვრული გამარტივებები და შეღავათები საჯა-

რო ინტერესის მქონე სუბიექტებისთვის. ვინაიდან, საჯარო 

ინტერესის მქონე სუბიექტი განიხილება, როგორც მსხვილი 

საწარმო, მიუხედავად მისი წმინდა ბრუნვის, ბალანსის ჯა-

მის, ან დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობისა. 

სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების 

ანგარიშგება. დირექტივის შესაბამისად, გაერთიანების წევ-

რმა სახელმწიფომ უნდა მოსთხოვოს მსხვილ საწარმოებს და 

ყველა საჯარო ინტერესის მქონე სუბიექტს, რომლებიც საქმი-

ანობენ მომპოვებელი მრეწველობის სფეროში ან ტყის რე-

სურსების პირველად ჭრაში, ყოველწლიურად მოამზადონ 

და გაასაჯაროვონ ანგარიში მთავრობების  მიმართ განხორ-

ციელებული გადახდების შესახებ. 
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„მთავრობა“ ნიშნავს წევრი სახელმწიფოს ან სხვა ქვეყნის 

ნებისმიერ ეროვნულ, რეგიონულ ან ადგილობრივ ხელი-

სუფლებას, აგრეთვე ნებისმიერ დეპარტამენტს, სააგენტოს ან 

საწარმოს, რომელსაც აკონტროლებს ეროვნული, რეგიონუ-

ლი, თუ ადგილობრივი ხელისუფლება. მთავრობის მიმართ 

განხორციელებულ გადახდებში კი შედის: 

(ა) გადახდები წარმოების უფლებისათვის; 

(ბ) კომპანიების შემოსავალზე, წარმოებაზე ან მოგება-

ზე დაწესებული გადასახადები, მოხმარებაზე დაწე-

სებული გადასახადების გარდა, როგორიცაა დამატე-

ბული ღირებულების გადასახადი, პირადი საშემო-

სავლო გადასახადი ან გაყიდვების გადასახადი;  

(გ) როიალტი12; 

(დ) დივიდენდი; 

(ე) ხელმოწერის, აღმოჩენისა და წარმოების პრემიე-

ბი;13 

                                                           
12 როიალტი არის გადასახდელი კონკრეტული ფასეულობის 

დროებით გამოყენებისათვის (მაგ.: სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების/სარგებლობის უფლების საფასური, პატენტის გამოყენების 

საფასური და ა.შ.) 
13 გულისხმობს გარკვეული პირობების დადგომისას დამატებითი 

მოსაკრებლის გადახდევინებას ბიუჯეტში. მაგალითად, ხელმოწერის 

გადასახდელი/მოსაკრებელი გადაიხდევინება მაშინ, როცა 

სახელმწიფო დაინტერესებულ კომპანიას წინასწარ გადასცემს 

გარკვეულ უფლებას; აღმოჩენისა და წარმოების პრემიები 

გულისხმობს ლიცენზიის მფლობელი კომპანიისათვის დამატებითი 

თანხების გადახდევინებას, თუ მის მიერ აღმოჩენილი იქნა, წინასწარ 

შეთანხმებულთან შედარებით მეტი წიაღისეული, ან წარმოებული 

იქნა წინასწარ შეთანხმებულთან მეტი ოდენობის პროდუქცია.  
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(ვ) სალიცენზიო მოსაკრებლები, იჯარის საფასური, 

შესვლის საფასური14 და სხვა მოსაზრებები ლიცენზი-

ებისა და/ან შეღავათებისთვის; და 

(ზ) გადახდები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების-

თვის. 

ანგარიშგებაში შეტანილი უნდა იქნეს ნებისმიერი გადახ-

და, რომელიც განხორციელდა ერთჯერადი გადახდის სახით, 

ან დაკავშირებული გადახდების სერიის სახით და რომლის 

ღირებულება ზემოთ მოცემულ ჩამონათვალში წარმოდგენი-

ლი თითოეული პუნქტისათვის (გადახდისათვის) არ არის 

ნაკლები 100 000 ევროზე ფინანსური წლის განმავლობაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 იგულისხმება ბაზარზე შესვლის საფასური, რომელიც მოქმედებს 

ცალკეულ ქვეყნებში და სფეროებში და არსობრივად სალიცენზიო 

მოსაკრებლის მსგავსია 



27 
 

sfdb @8 rjhgjhfwbekb fyufhbiut,t,bc 

cbcntvbc vfhtuekbht,tkb thjdyekb 

rfyjyvlt,kj,bc fyfkbpb 

 

საქართველოში 21-ე საუკუნის პირველი ათწლეულის შუა 

ხანებში თანამედროვე გამოწვევების წინაშე ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს მარეგული-

რებელი მოქმედი კანონმდებლობის არაეფექტიანობა ნათ-

ლად გამოჩნდა. აქედან გამომდინარე, მწვავედ დადგა მათი 

სრულყოფის აუცილებლობა.  

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგა-

რიშგებისა და აუდიტის შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა 

2016 წლის 8 ივნისს ახალი კანონი „ბუღალტრული აღრიცხ-

ვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ დაამტკიცა. მასში 

ასახულია სიახლეები, როგორც ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ისე აუდიტური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით. ამასთან, თუ დავაკვირდებით ასოცირების შეთან-

ხმების ძალაში შესვლის თარიღსა (2016 წლის 01 ივლისი) და 

კანონის მიღების თარიღს (2016 წლის 8 ივნისი), ასევე ამ კა-

ნონით განსაზღვრული ძირითადი ვალდებულების აღსრუ-

ლების ვადებს, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ასოცირების შე-

თანხმებით აღებული ვალდებულებების აღსრულება შესაბა-

მის ვადებში ხორციელდება. 
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კანონის ერთ-ერთი მთავარი სიახლეა პროფესიის სრული 

თვითრეგულირებიდან სახელმწიფო რეგულირების შერეულ 

მოდელზე15 გადასვლა.  

ახალი კანონის საფუძველზე შეიქმნა ბუღალტრული აღ-

რიცხვისა და აუდიტის სფეროში სახელმწიფოს ფუნქციის 

განმახორციელებელი საჯარო სტრუქტურა - „ბუღალტრუ-

ლი აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედვე-

ლობის სამსახური“ და ასევე, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ან-

გარიშგებისა და აუდიტის საბჭო“, როგორც სამსახურთან არ-

სებული, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუ-

დიტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი და შე-

საბამისი გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანო. 

აღნიშნულმა კანონმა შემოიღო საწარმოთა ზომით კატე-

გორიებად დაყოფა, რომლის თანახმადაც, ევროპული დი-

რექტივის შესაბამისად, სამი ეკონომიკური მაჩვენებლის - აქ-

ტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლის და დასაქმე-

ბულთა რაოდენობის მიხედვით, დადგენილია საწარმოთა 

ოთხი ზომითი კატეგორია: პირველი, მეორე, მესამე და მეო-

თხე16 (იხ. ცხრილი 4). მათ გარდა, ასევე გამოიყოფა ცალკე 

ჯგუფი - საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი (სდპ). 

                                                           
15 სრული თვითრეგულირების შემთხვევაში სახელმწიფო არ ერევა 

სფეროს რეგულირების პროცესში და რეგულირების საკითხები 

მთლიანად მინდობილი აქვს პროფესიულ ორგანიზაციებს, ხოლო 

შერეული მოდელის შემთხვევაში, ხდება მარეგულირებელი 

ფუნქციების გადანაწილება სახელმწიფოსა და პროფესიულ 

ორგანიზაციებს შორის.  
16 საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საწარმოთა მეოთხე 

კატეგორია შეესაბამება განხილული ევრო დირექტივით დადგენილ 

მიკრო საწარმოთა კატეგორიას, მესამე - მცირე, მეორე - საშუალო, 

ხოლო პირველი - დიდ საწარმოს. 



29 
 

ცხრილი 4. საწარმოთა ზომითი კატეგორიები საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად 

მაჩვენებელი 

IV კატეგო-

რია 

(არა 

უმეტეს) 

III 

კატეგო-

რია 

(არა 

უმეტეს) 

II კატეგო-

რია 

(არა 

უმეტეს) 

I კატეგო-

რია (მეტი, 

ვიდრე) 

აქტივების 

ჯამური 

ღირებუ-

ლება  

1 000 000 

ლ 

10 000 000 

ლ 

50 000 000 

ლ 

50 000 000 

ლ 

წმინდა 

ბრუნვა 

2 000 000 

ლ 

20 000 000 

ლ 

100 000 

000 

ლ 

100 000 

000 

ლ 

დასაქმებულ

თა საშუალო 

წლიური 

ოდენობა 

10 50 250 250 

 

საქართველოს კანონის მიღების თარიღისათვის 

(08.06.2016), ეროვნული ვალუტის ოფიციალური გაცვლითი 

კურსი ევროსთან მიმართებაში იყო 2,4244 (1 EUR = 2.4244 

GEL), რომლის საფუძველზე, ევროდირექტივის მიერ საწარ-

მოთა ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი მაჩვენებლების 

კონვერტირება ქართულ ლარებში, დაშვებული კორექტირე-

ბების გათვალისწინებით, მესამე, მეორე და პირველი კატე-

გორიის საწარმოებისათვის სრულად შეესაბამება დირექტი-

ვით დადგენილ ნორმებს, მეოთხე კატეგორიის საწარმოები-

სათვის კი ცდომილება არსებობს, თუმცა მისი ოდენობა არა-



30 
 

არსებითია და შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ კანონში დამ-

რგვალებული მაჩვენებლების გამოყენებისათვის საკითხის 

ასე გადაწყვეტა მიზანშეწონილი იყო. 

კანონით ცალკე გამოიყოფა საწარმოთა კიდევ ერთი ჯგუ-

ფი - საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი (სდპ), რომელ-

საც მიეკუთვნება: 

 საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირ-

ჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია; 

 კომერციული ბანკი; 

 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია; 

 სადაზღვევო კომპანია; 

 არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი; 

 საინვესტიციო ფონდი; 

 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება; 

 საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრი-

ტერიუმების საფუძველზე ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსა-

ხურის მიერ სდპ-ად განსაზღვრული პირი. 

ამავე კანონით დადგენილია, თუ რომელი კატეგორიის სა-

წარმომ რა სააღრიცხვო სტანდარტის მიხედვით უნდა მოამ-

ზადოს ფინანსური ანგარიშგება. პირველი კატეგორიის და 

სდპ-თვის სავალდებულოა ფინანსური ანგარიშგების საერ-

თაშორისო სტანდარტების (IFRS) გამოყენება. მეორე და მესა-

მე კატეგორიების საწარმოები ბუღალტრულ აღრიცხვასა და 

ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებენ მცირე და საშუალო სა-

წარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტან-

დარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად. ამასთანავე, მათ 
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უფლება აქვთ გამოიყენონ ფინანსური ანგარიშგების საერთა-

შორისო სტანდარტები (IFRS). მეოთხე კატეგორიის საწარმო-

ებისთვის განკუთვნილია ფინანსური ანგარიშგების ადგი-

ლობრივი სტანდარტი, რომელიც კანონის შესაბამისად მომ-

ზადებული და დამტკიცებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 

მიერ17. გამომდინარე აქედან, სააღრიცხვო სტანდარტების გა-

მოყენების კუთხით ევროდირექტივის მოთხოვნების დაკმა-

ყოფილება უზრუნველყოფილია, ერთი მხრივ, აღრიცხვის სა-

ერთაშორისო სტანდარტებისა და ევროპული დირექტივების 

შესაბამისობით, ხოლო მეორე მხრივ, იმით, რომ კანონით, სა-

ერთაშორისო სტანდარტები აღიარებულია ქვეყანაში ბუ-

ღალტრული აღრიცხვის წარმოების საფუძვლად.  

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

შესახებ“ საქართველოს კანონმა, გარდა იმისა, რომ განსაზ-

ღვრა საწარმოთა ზომითი კატეგორიები, დაადგინა მათ მიერ 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და სამართლიანი 

წარდგენის, აგრეთვე ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნე-

ბის ვალდებულება საზოგადოებრივი დაინტერესების პირე-

ბისთვის, ასევე პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების სა-

წარმოებისათვის.  ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს კი 

აქვთ მათთვის განკუთვნილი გამარტივებული სტანდარტის 

შესაბამისად მომზადებული ანგარიშგების სამსახურისათვის  

წარდგენის ვალდებულება, რომლის დაინტერესებული პი-

                                                           
17 https://saras.gov.ge/Content/files/meotxe-kategoriis-sawarmoebis-
finansuri.pdf 
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რისათვის მიწოდების წესს ადგენს სსიპ ბუღალტრული აღ-

რიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახური. 

უნდა აღინიშნოს, რომ დირექტივის შესაბამისად, ანგარიშ-

გებების გამოქვეყნების სისტემის შექმნა სახელმწიფო ორგა-

ნოს ვალდებულებას წარმოადგენს, შესაბამისად მისი უზ-

რუნველყოფა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშებისა და 

აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, ანგარიშგე-

ბის პორტალის შექმნით (www.reportal.ge) ცალსახად დადე-

ბითად უნდა იქნეს შეფასებული. როგორც ცნობილია, მისი 

მეშვეობით ანგარიშების პირველი წარდგენის ვალდებულება 

შემოღებული იქნა სდპ-ებისა და პირველი და მეორე კატეგო-

რიის საწარმოებისათვის, 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე, ხოლო 

მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისათვის - 2019 

წლის 1 ოქტომბრამდე. 

ეს პროცესი ხელს უწყობს გამჭვირვალობის დამკვიდრე-

ბას, სააღრიცხვო და საშემსრულებლო კულტურის ამაღლე-

ბას, ინვესტორების დაინტერესებას და საერთოდ, ეკონომი-

კის აღმავლობას. თუმცა ამ გზაზე, ხელისუფლების მიერ 2019 

წლის სექტემბერში მიღებული გადაწყვეტილება, მეოთხე კა-

ტეგორიის სუბიექტებისათვის ანგარიშგების წარდგენის 

ვალდებულების 2 წლით გადავადების შესახებ, თანაც წარ-

დგენის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე, როცა 

პასუხისმგებლიანი სამეურნეო სუბიექტების უმეტესობას 

უკვე წარდგენილი ქონდა ანგარიშგება და ამისათვის მათ გა-

იღეს, როგორც ფინანსური, ასევე დროითი რესურსი, ვფიქ-
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რობთ, ნამდვილად არ შეესაბამებოდა დირექტივის სულის-

კვეთებას და ხელს არ უწყობდა დასახული მიზნების მიღწე-

ვას. 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

შესახებ საქართველოს კანონით საწარმოთა ზომით კატეგო-

რიებად დაყოფასთან დაკავშირებით, დამატებით უნდა ით-

ქვას, რომ აღნიშნული კლასიფიკაცია ვერ მოიცავს ყველა სა-

მეურნეო სუბიექტს და შესაბამისად, მათი ნაწილი რჩება სა-

კანონმდებლო რეგულაციების მიღმა, კერძოდ, ინდივიდუა-

ლური მეწარმეები, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან მესამე, მე-

ორე ან პირველ კატეგორიას, არ შეიყვანებიან არც მეორთხე 

კატეგორიაში. რაც ასევე არ შეესაბამება განხილული დირექ-

ტივის მოთხოვნებს.  

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშებისა და აუდიტის შე-

სახებ კანონის ქმედითობის განსაკუთრებულ ინსტრუმენ-

ტად უნდა ჩაითვალოს აღსრულების მიმართ სამეურნეო სუ-

ბიექტების დამოკიდებულებაზე რეაგირების მექანიზმის 

ამოქმედება და დამკვიდრება, რაც დირექტივის შესაბამისად 

ასევე სახელმწიფოს ვალდებულებას წარმოადგენს. შესაბამი-

სად, კანონით განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვისა 

და ფინანსური ანგარიშგების წარმოებისა და კონსოლიდაცი-

ის წესების, ასევე სხვა ცალკეული ნორმების დარღვევისათ-

ვის სანქციები. ამასთან, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშ-

გებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს აქვს უფ-

ლება, ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში ფულადი ჯარიმის 

ნაცვლად გამოიყენოს შედარებით მსუბუქი მიდგომა - წერი-

ლობითი გაფრთხილება, რაც მოქნილს ხდის კანონის ნორმას; 
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თუმცა სასურველია, რომ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქ-

ტებში, მაგალითად, სამსახურის მიერ გამოცემულ ნორმატი-

ულ აქტში ნათლად გაიწეროს რა შემთხვევაში იქნება გამოყე-

ნებული წერილობითი გაფრთხილება და რა შემთხვევაში -  

ფულადი ჯარიმა, რათა ეს არ გახდეს არაკეთილსინდისიერი 

მანიპულირების საშუალება. 

ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ კანონით დადგენილი 

ნორმა ამ მიმართულებით შეესაბამება დირექტივის მოთხოვ-

ნებს, თუმცა შესაძლებელია/სასურველია მისი შემდგომი 

დახვეწა. 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი. აუდიტორული შემოწ-

მება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა, როგორც ერ-

თ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება, მომხმარებელთა მხრი-

დან ფინანსური ანგარიშგების მიმართ ნდობის გაზრდისა და 

ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის სარგებლიანობის 

ამაღლებისა, საქართველოს კანონით სავალდებულოდ არის 

მოთხოვნილი პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოებისა 

და საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისთვის (სდპ), 

ასევე პირველი და მეორე კატეგორიის ჯგუფებისათვის. სწო-

რედ მათ აქვთ ვალდებულება აუდირებული ფინანსური ან-

გარიშგების წარდგენა-გამოქვეყნებისა, ხოლო მესამე და მეო-

თხე კატეგორიის საწარმოებისათვის აუდიტორული შემოწ-

მების და შესაბამისად აუდიტორული დასკვნის წარდგენის 

ვალდებულება არ არსებობს და აღნიშნული კატეგორიის სა-

წარმოებს აუდიტორული მომსახურებით ნებაყოფილობით 

შეუძლიათ ისარგებლონ. 
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, დირექტივის შესაბამისად, წევ-

რი სახელმწიფოები სავალდებულოდ უზრუნველყოფენ სა-

ჯარო ინტერესის მქონე პირების, საშუალო და მსხვილი სა-

წარმოების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს, რომელთანაც 

სრულ შესაბამისობაშია ეროვნული რეგულაცია. ასევე, აუ-

დიტორული შემოწმების ჩატარება და აუდიტორული დას-

კვნის შინაარსი და სტრუქტურა, რომელიც ეროვნულ დონე-

ზე ემყარება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს, შესაბა-

მისობაშია ევრო დირექტივის მოთხოვნებთან. 

მმართველობის ანგარიშგება. მოქმედი კანონით, საქარ-

თველოს ისტორიაში პირველად, საბაზრო ეკონომიკაზე გა-

დასვლის შემდეგ, 2018 წლიდან სდპ-ებისა და პირველი და 

მეორე კატეგორიის საწარმოებისათვის სავალდებულოდ გა-

ნისაზღვრა მმართველობის ანგარიშგების მომზადება და ზე-

დამხედველობის სამსახურისათვის წარდგენა. მმართველო-

ბის ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის წესს ევროკავ-

შირის შესაბამისი დირექტივების გათვალისწინებით ადგენს 

სამსახური. ამასთან, თუ ფინანსურ ანგარიშებასთან მიმარ-

თებაში, კანონი ევროდირექტივის მოთხოვნებთან ერთად, 

ძირითადად ეყრდნობა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშო-

რისო სტანდარტებს, რომლებიც სფეროსათვის დეტალურ 

რეგულაციებს აწესებენ, მმართველობის ანგარიშგებასთან 

მიმართებაში, ეროვნული მარეგულირებელი ბაზის საფუძ-

ველს მხოლოდ აღნიშნული დირექტივა წარმოადგენს. 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშებისა და აუდიტის შე-

სახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, ევროდირექტივის 
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მოთხოვნების შესაბამისად, მმართველობის ანგარიშგება მო-

იცავს: ა) საქმიანობის მიმოხილვას; ბ) კორპორაციული მარ-

თვის ანგარიშგებას; გ) არაფინანსურ ანგარიშგებას. კანონში 

მოცემულია, თუ როგორი უნდა იყოს თითოეული კომპონენ-

ტის შინაარსი და განსაზღვრულია, რომ ბუღალტრული აღ-

რიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახური ახდენს აღრიცხვისა და ანგარიშგების საკითხებზე 

მეთოდური მითითებების შემუშავებასა და დამტკიცებას, 

რაც ეხმარება კომპანიებს კანონით მათთვის დადგენილი 

ვალდებულებების შესრულებაში. 

კანონის ამოქმედების და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგა-

რიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის შექ-

მნის შემდეგ, მის მიერ ოპერატიულად მოხდა მმართველო-

ბის ანგარიშგების წარმოების მეთოდოლოგიის შემუშავება 

და დამტკიცებამდე პროფესიულ წრეებში მისი საჯარო გან-

ხილვა18. 

როგორც უკვე აღინიშნა, ევროდირექტივის შესაბამისად, 

არაფინანსური ანგარიშგების მომზადება სავალდებულოა 

მსხვილი საწარმოებისათვის, რომლებიც არიან საზოგადოებ-

რივი დაინტერესების სუბიექტები და რომელთა დასაქმებუ-

ლი პირების საშუალო წლიური რაოდენობა ბალანსის შედგე-

ნის წლისათვის აღემატება 500-ს, ხოლო კორპორაციული 

მართვის ანგარიშგების მომზადება კი სავალდებულოა საზო-

                                                           
18 დამტკიცებული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ლინკზე: 

https://saras.gov.ge/Content/files/mmartvelobis-angarishgebis-

saxelmzgvanelo.pdf 
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გადოებრივი დაინტერესების პირებისათვის, რომელთა ფა-

სიანი ქაღალდები დაშვებულია ვაჭრობაში ნებისმიერი წევ-

რი სახელმწიფოს ფინანსური ინსტრუმენტების ბაზრებზე. 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, კი მმართვე-

ლობის ანგარიშგების მომზადება სავალდებულოა სდპ-ების, 

პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოებისათვის, თით-

ქმის იდენტური დათქმებით (შეღავათებით), რაც გათვალის-

წინებულია შესაბამისი ევროდირექტივით. 

სახელმწიფოს მიმართ განხოცრიელებული გადახდების 

ანგარიშგება. საქართველოს კანონით ბუღალტრული აღ-

რიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ, გათვალისწი-

ნებულია სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახ-

დების შესახებ ანგარიშგების მომზადება-წარდგენა 2018 

წლიდან, სდპ-ებისა და პირველი კატეგორიის საწარმოები-

სათვის, რომელთა საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას 

(მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი 

წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას. 

ანგარიშგებაში უნდა აისახოს სახელმწიფოსათვის მოგე-

ბის გადასახადის, სალიცენზიო და ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის მოსაკრებლების, ბუნებრივი რესურსე-

ბით სარგებლობის რეგულირების საფასურის, როიალტის, 

დივიდენდის, „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით განსაზღვრული ბონუსის, ქირისა და საკონცესიო 

გადასახადის სახით, ფულადი ან ნატურალური ფორმით გა-

დახდილი ის თანხები, რომლებიც საანგარიშგებო პერიოდ-

ში/წელში გადახდის ამ თითოეული სახისათვის ერთჯერა-

დად ან ჯამურად 100 ათას ლარს აღემატება. 
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კანონის შესაბამისად, სახელმწიფოს მიმართ განხორციე-

ლებულ გადახდებად ითვლება საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტში გადახდილი ნებისმიერი თანხა, ადმინისტრაციუ-

ლი ორგანოს და იმ საწარმოს მიმართ განხორციელებული გა-

დახდები, რომელშიც სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეო-

ბა 50%-ს აღემატება, აგრეთვე სხვა ქვეყნის სახელმწიფო, რე-

გიონული და ადგილობრივი ორგანოების მიმართ განხორცი-

ელებული გადახდები. 

როგორც ზემოთ, სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებუ-

ლი გადახდების ანგარიშგების შესახებ, ევრო დირექტივის 

მოთხოვნების განხილვისას აღინიშნა, ამ ანგარიშგების წარ-

დგენის ვალდებულება აქვს მხოლოდ მსხვილ საწარმოებს და 

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებს, რომელთა მიერ 

საანგარიშო წელს, ერთჯერადად, ან ჯამურად გადახდილი 

იქნა არანაკლებ 100 ათასი ევრო, დირექტივაში მოცემული 

თითოეული გადახდისათვის. რაც ეროვნულ ვალუტაში კონ-

ვერტაციისათვის ჩვენს მიერ გამოყენებული კურსის მიხედ-

ვით შეადგენს, დაახლოებით 242 ათას ლარს. ეს კი იმას ნიშ-

ნავს, რომ ეროვნული რეგულაცია ამ შემთხვევაში უფრო 

მკაცრია, ვიდრე ევროდირექტივის მოთხოვნა, თუმცა ისიც 

უნდა აღინიშნოს, რომ იმავე დირექტივის შესაბამისად, სა-

მართლებრივად ეს სრულიად ლეგიტიმურია. ყველა სხვა 

კომპონენტის მიხედვით კი ეროვნული რეგულაცია სახელ-

მწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების ანგარიშგე-

ბასთან მიმართებაში, სრულად შესაბამისობაშია ევროდირექ-

ტივის მოთხოვნებთან. 

 



39 
 

sfdb #8 cfmfhsdtkjib vjmvtlb ,bpytc 

ce,btmnt,bc vbth vjvpflt,ekb ,eqfknhekb 

fyufhbiut,t,bc itafct,f 

 

საკვლევი ერთობლიობა. კვლევის გენერალურ ერთობლი-

ობაში გათვალისწინებული იქნა ყველა კერძო სამართლის 

იურიდიული პირი, რომელმაც 2020 წლის წლიური ანგარიშ-

გება წარადგინა ელექტრონულად ბუღალტრული აღრიცხ-

ვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსა-

ხურის მიერ შექმნილ პორტალზე - www.reportal.ge, კვლევის 

დაწყების დროისათვის (2022 წლის 1 მარტი). 2020 წლის ან-

გარიშგება, აღნიშნული თარიღისათვის, სულ პორტალზე 

წარდგენილი ქონდა 64742 სუბიექტს, რომელიც მოიცავდა 

სხვადასხვა ზომითი კატეგორიის საწარმოებს. ბუნებრივია, 

რომ გენერალური ერთობლიობის უდიდესი ნაწილი მოდის 

მეოთხე კატეგორიის, ანუ მცირე ზომის საწარმოებზე (იხ. დი-

აგრამა 1), რომელთა რიცხვი ბევრად აღემატება სხვა კატეგო-

რიის საწარმოების რიცხვს. 

 

111 88 495 4029

60019

სდპ I კატეგორია II კატეგორია III 

კატეგორია

IV 

კატეგორია

დ ი ა გ რ ა მ ა  1 .  ს ა წ ა რ მ ო თ ა  რ ა ო დ ე ნ ო ბ ა  

ზ ო მ ი თ ი  კ ა ტ ე გ ო რ ი ე ბ ი ს  მ ი ხ ე დ ვ ი თ

http://www.reportal.ge/
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წარმოდგენილი გენერალური ერთობლიობიდან მოხდა 

შერჩევითი საკვლევი ერთობლიობის ფორმირება, თუმცა არა 

იმავე პროპორციით, როგორც გენერალური ერთობლიობაა 

წარმოდგენილი, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში IV კატეგორიის 

საწარმოთა დიდი ხვედრითი წილის (თითქმის 93%) გამო, 

კვლევა ვერ იქნებოდა რეპრეზენტაბელური. გამომდინარე 

აქედან, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ რაოდენობ-

რივად ყველაზე მცირე ზომითი კატეგორიებიდან (სდპ და I 

კატეგორია) გამოკვლეული ყოფილიყო არანაკლებ 5-5 სუბი-

ექტის ანგარიშგება. ხოლო შემდგომი ჯგუფებიდან კი მოგ-

ვეხდინა საკვლევი ერთეულების პროპორციული ზრდა, რა-

თა კვლევის შედეგები იყოს რეპრეზენტაბელური, კერძოდ II 

კატეგორიის საწარმოთა ჯგუფიდან შერჩეული იქნა 10 ერთე-

ული საკვლევი საწარმო/ანგარიშგება, მესამე კატეგორიიდან 

- 20 ერთეული, ხოლო დანარჩენი - 60 ერთეული - მეოთხე კა-

ტეგორიის საწარმოებიდან. ამასთან, ბიჯის განსაზღვრისათ-

ვის გენერალურ ერთობლიობაში არსებული სუბიექტების 

რაოდენობა გაყოფილი იქნა შესარჩევი სუბიექტების რაოდე-

ნობაზე, ნაშთი (მთელ ერთეულებში) კი გამოკლებული იქნა 

გენერალური ერთობლიობის შესაბამისი ჯგუფის საწყისი 

ერთეულებიდან, შედეგად შერჩეული საკვლევი ერთობლი-

ობა წარმოდგენილი იქნა შემდეგი სტრუქტურით: 

 

ცხრილი 5. შერჩეული საკვლევი ერთობლიობა 

შერჩეული კომპანიების 

ზომითი კატეგორია 

ს

დპ 
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I
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II
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I

V 

შერჩეული ერთეულების 

(ანგარიშგებების) რაოდენობა 
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1

0 
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ვინაიდან, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესა-

ბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუ-

დიტის ზედამხედველობის სამსახური, სდპ-ების, I, II და III 

კატეგორიის საწარმოების მიერ წარდგენილ ანგარიშგებებს 

საჯაროდ აქვეყნებს პორტალზე (www.reportal.ge), ამიტომ 

აღნიშნული კატეგორიებიდან შერჩეული ანგარიშგებების 

მოპოვება მოხდა პორტალიდან, ხოლო რაც შეეხება IV კატე-

გორიის საწარმოებს, მათ მიერ წარდგენილი ანგარიშგებები 

იგივენაირად არ ქვეყნდება, თუმცა კანონის ზემოთ მოყვანი-

ლი მუხლის შესაბამისად: „პირს უფლება აქვს სამსახურის მი-

ერ დადგენილი წესით მოითხოვოს მეოთხე კატეგორიის სა-

წარმოს ანგარიშგება“. სამსახურს აღნიშნული წესი დადგენი-

ლი აქვს სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის, N6 ბრძა-

ნებით - „ანგარიშების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგის-

ტრაციის, სუბიექტის მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარ-

დგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების 

თაობაზე“. წესის 22-ე მუხლის 1-4 პუნქტის თანახმად, „დაინ-

ტერესებული პირი უფლებამოსილია ვებგვერდზე ელექ-

ტრონულად მოითხოვოს მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მი-

ერ წარდგენილ ანგარიშგებაზე წვდომა. აღნიშნულ შემთხვე-

ვაში დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიუთითოს სუბიექტის 

ანგარიშგების გასაჯაროებაზე პასუხისმგებელი პირის (შემ-

დგომში - პასუხისმგებელი პირი) მობილური ტელეფონის 

ნომერი, რომელზეც მიიღებს ერთჯერად კოდს. გასაჯაროვე-

ბაზე პასუხისმგებელი პირი უფლებამოსილია აღნიშნული 

კოდი გადასცეს დაინტერესებულ პირს. კოდის ვებგვერდზე 

http://www.reportal.ge/
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შეყვანის შემდეგ დაინტერესებული პირი მიიღებს წვდომას 

მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიერ წარდგენილ ანგარიშგე-

ბაზე“. 

ამასთან, წესის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „მე-

ოთხე კატეგორიის საწარმო, სუბიექტის შესახებ ზოგადი ინ-

ფორმაციის ჩანართში, უთითებს სუბიექტის ანგარიშგების 

დაინტერესებული პირისათვის მიწოდებაზე პასუხისმგებე-

ლი პირის სახელს, გვარს, პირად ნომერსა და მობილური ტე-

ლეფონის ნომერს“. 

გამომდინარე მოქმედი რეგულაციიდან, კვლევისათვის 

შერჩეული IV კატეგორიის საწარმოების ანგარიშგებაზე 

წვდომის მიღების მიზნით, მათ გასაჯაროებაზე პასუხისმგე-

ბელი პირების საკონტაქტო მონაცემების (სახელი, გვარი, მო-

ბილური ტელეფონის ნომერი) მოწოდებისათვის წერილობი-

თი ფორმით მივმართეთ სსიპ ბუღალტრული აღრიცხვის, ან-

გარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს. 

თუმცა, საპასუხო წერილით, სამსახურმა უარი განაცხადა მო-

თხოვნილი ინფორმაციის მოწოდებაზე და მიგვითითა, რომ 

დაინტერესებული პირის მიერ თავად უნდა იქნეს მოძიებუ-

ლი კონკრეტული IV კატეგორიის საწარმოს ანგარიშგების გა-

საჯაროებაზე პასუხისმგებელი პირის მობილური ტელეფო-

ნის ნომერი. ცხელ ხაზზე სატელეფონო კონსულტაციისას კი 

უარის მოტივად დასახელებული იქნა პირადი ინფორმაციის 

დაცვის ვალდებულება, მიუხედავად იმისა, რომ სამეურნეო 

სუბიექტი თავად უთითებს ელექტრონულ პორტალზე, ანგა-

რიშგების გასაჯაროებაზე პასუხისმგებელი პირის მონაცე-

მებს, მათ შორის ტელეფონის ნომერს. 
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შექმნილი სირთულის დაძლევისათვის, საკვლევი IV კა-

ტეგორიის საწარმოების საკონტაქტო ინფორმაციის მოძიების  

ერთადერთ ალტერნატიულ გზად მიჩნეული იქნა საჯარო 

რეესტრის მონაცემები. ანგარიშგების ელექტრონულ პორ-

ტალზე განთავსებული დასახელებისა და საიდენტიფიკაციო 

კოდის საშუალებით, საჯარო რეესტრში მოძიებული იქნა 

შერჩეული კომპანიები, თუმცა სარეგისტრაციო მონაცემებში 

მხოლოდ ორ მათგანს ქონდა მითითებული ტელეფონის ნო-

მერი, დიდ უმრავლესობას კი მხოლოდ ელ. ფოსტა. გამომ-

დინარე აქედან, პირველ რიგში ჩვენს მიერ იყო მცდელობა, 

ელ. ფოსტის საშუალებით მომხდარიყო მათთან დაკავშირე-

ბა, თუმცა რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად უკუკავშირი 

მიღებული არ იქნა. შემდეგ ეტაპზე, ტელეფონის მეშვეობით 

დაკავშირებისას, ზემოთ აღნიშნული ორი კომპანიიდან, ერ-

თერთმა მათგანმა უარი განაცხადა თანამშრომლობაზე, ხო-

ლო მეორემ კი თანხმობა. შესაბამისად, ამ უკანასკნელის ან-

გარიშგების მიღება მოხდა ანგარიშგების პორტალიდან, სამ-

სახურის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

გამომდინარე აქედან, შეიძლება დავასკვნათ: 

 მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის შესაბამისი 

დირექტივები ცალსახად არ ითხოვენ ამ კატეგორიის-

/ზომის საწარმოების ანგარიშგების საჯაროობის უზ-

რუნველყოფას, მისი გასაჯაროების მოქმედი, უაღრე-

სად რთული ბიუროკრატიული პროცესი, არ შეესაბა-

მება აღნიშნული დირექტივების სულისკვეთებას, 

რომლებიც ზოგადად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ 
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საჯაროობის საკითხს. კერძოდ ევრო დირექტივას19 

მცირე საწარმოთა კატეგორიის პარალელურად შემო-

აქვს მიკრო საწარმოს ცნება (რომელიც შეიძლება გავა-

იგივოთ ქართული კანონმდებლობით დადგენილ მე-

ოთხე კატეგორიის საწაროებთან) და იმ მოტივით, რომ 

მიკრო საწარმოებს აქვთ კიდევ უფრო შეზღუდული 

რესურსები, წევრ სახელმწიფოებს აძლევს შესაძლებ-

ლობას, გაათავისუფლოს ისინი გარკვეული ვალდე-

ბულებებისაგან, რომლებიც აქვთ მცირე საწარმოებს, 

მათ შორის ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნების 

ვალდებულებისაგან. თუმცა, დირექტივის შესაბამი-

სად, მათ უნდა დარჩეთ ვალდებულება, აწარმოონ ფი-

ნანსური ჩანაწერები, რომლებიც ასახავს მათ ბიზნეს 

ტრანზაქციებსა და ფინანსურ მდგომარეობას და სათა-

ნადო წესით მომზადებული საბალანსო ანგარიშგება 

წარუდგინონ ეროვნული კანონმდებლობით განსაზ-

ღვრულ მინიმუმ ერთ კომპეტენტურ ორგანოს და ინ-

ფორმაცია გადაეგზავნოს ბიზნეს რეესტრს, რათა და-

ინტერესებულმა პირმა შეძლოს ასლის მიღება განა-

ცხადის წარდგენისთანავე (შესავალი, პუნქტი 13,15). 

აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესო-

ბამ (გარდა ექვსი ქვეყნისა: კვიპროსი, ესპანეთი, ხორ-

ვატია, ლუქსემბურგი, მალტა, შვედეთი) 2016 წლიდან 

                                                           
19 ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2013/34/EU – „ზოგიერთი 

კატეგორიის საწარმოს წლიური ფინანსური ანგარიშგებების, 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებების და დაკავშრებული 

ანგარიშების შესახებ. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0034 
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ისარგებლა დირექტივის შეთავაზებით და შემოიღო 

მიკრო საწარმოთა ცნება და დაადგინა გამარტივებუ-

ლი რეჟიმი მათთვის, თუმცა ამ ქვეყნებშიც კი პრაქტი-

კა არაერთგვაროვანია - გამარტივების ხარისხი მნიშ-

ვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ქვეყნების 

ნახევარმა მნიშვნელოვნად გაამარტივა მიკრო საწარ-

მოთა ვალდებულებები, თუმცა მეორე ნახევარში, არ-

სებითი გამარტივება არ მომხდარა20. 

 სამსახურის მიერ დადგენილი წესით, IV კატეგორიის 

საწარმოების ანგარიშების გასაჯაროების პროცედურა, 

ვერ უზრუნველყოფს ბუღალტრული აღრიცხვის, ან-

გარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კა-

ნონის მე-9 მუხლით, დაინტერესებული პირისათვის 

დადგენილი უფლების ეფექტურ რეალიზაციას. ფი-

ნანსური ანგარიშგების მოპოვების შემოთავაზებული 

მექანიზმით სარგებლობა პრაქტიკულად შეუძლებე-

ლია, ვინაიდან ერთადერთი წყარო/ორგანო, რომელიც 

ფლობს ანგარიშგების გასაჯაროებაზე პასუხისმგებე-

ლი პირის ტელეფონის ნომერს, ან სუბიექტის სხვა აქ-

ტიურ/მოქმედ საკონტაქტო ინფორმაციას, უარს აცხა-

დებს მის გაცემაზე. 

                                                           
20 Article: EU reporting framework for financial information remains fit-for-
purpose. Author: ICAEW Insights; Published: 28 Apr 2021. 

https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2021/april-2021/eu-

reporting-framework-for-financial-information-remains-fitforpurpose 
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მოპოვებული ანგარიშგებების საფუძველზე ჩატარებული 

კვლევის ფარგლებში, ჩვენს მიერ შეფასებული იქნა შერჩეუ-

ლი ანგარიშგებების ფორმისა და სტრუქტურის შესაბამისობა 

კანონით და საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილ მო-

თხოვნებთან და არა მათი შინაარსობრივი შესაბამისობა სა-

ბუღალტრო ჩანაწერებთან, რაც გარდა იმისა, რომ არ იყო 

ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, ასევე არ წარმოადგენდა ჩვენს 

ამოცანას. გამოვლენილი საყურადღებო საკითხების ირ-

გვლივ ორგანიზებული იქნა ინდივიდუალური დისკუსიები 

დარგის ექსპერტებთან (5 ადამიანი) და პრაქტიკოს სპეცია-

ლისტებთან (5 ადამიანი). დისკუსიისას განხილული იქნა რა-

ოდენობრივი კვლევით გამოვლენილი ძირითადი მიგნებები 

და თითოეული ექსპერტისაგან/სპეციალისტისაგან მიღებუ-

ლი იქნა დამატებითი, მათ ხელთ არსებული დამაზუსტებე-

ლი ინფორმაციები, როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიულ-

მეთოდოლოგიური კუთხით, რამაც შესაძლებლობა მოგვცა 

უფრო ფართოდ და სიღრმისეულად წარმოგვეჩინა კვლევის 

ანგარიშში ინფორმაცია ცალკეული გარემოებების შესახებ. 

კვლევის შედეგები. ჩატარებული კვლევის შედეგად დად-

გინდა, რომ შესწავლილი ანგარიშგებების დაახლოებით 45%-

ს არ აქვს ხარვეზები, ხოლო 55%-ს კი აქვს გარკვეული ხარვე-

ზი. 
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კვლევით გამოვლენილი ხარვეზები დაახლოებით თანაბ-

რად არის დაკავშირებული ფინანსურ ანგარიშგებასთან და 

მმართველობის ანგარიშგებასთან, ასევე ისინი უკავშირდება 

ტექნიკურ საკითხებს და კანონმდებლობით გათვალისწინე-

ბული წარდგენის ვადების დარღვევას (იხ. დიაგრამა 3). 
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12

1

ს დ პ

I  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა

I I  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა

I I I  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა

I V  კ ა ტ ე გ ო რ ი ა

დიაგრამა  2 .  განხილული 

ან გარიშგებების საერთო შე ფასება

უხარვეზო ხარვეზიანი

4

8

8

7

დაგვიანებით წარდგენა

მმართველობის ანგარიშგების 

ხარვეზი

ფინანსური ანგარიშგების ხარვეზი

ტექნიკური ხარვეზი

დ ი ა გ რ ა მ ა  3 .  გ ა მ ო ვ ლ ე ნ ი ლ ი  

ძ ი რ ით ა დ ი  ხ ა რ ვ ე ზ ე ბი



48 
 

ტექნიკური ხარვეზი გულისხმობს: 

 ანგარიშგების კომპონენტებში მითითებული არ არის 

ზომის ერთეული, ან არასწორად არის ის მითითებუ-

ლი (მაგალითად, ზომის ერთეულად მითითებულია 

„ლარი“, თუმცა მაჩვენებლები რეალურად მოცემულია 

ათას ლარებში, რაც დგინდება განმარტებითი შენიშ-

ვნებით);  

 ანგარიშგებაში სხვადასხვა ადგილას კომპანია სხვა-

დასხვა სახელით არის მოხსენიებული, სათანადო გან-

მარტების გარეშე; 

 ხელმოწერილ ანგარიშგებაში გაურკვეველი ციფრები 

არის მოცემული, სავარაუდოდ არასწორი ფორმატირე-

ბის გამო, და/ან გადაბმულია სიტყვები, რაც ართუ-

ლებს მის გაგებას, ასევე არის შემთხვევები, როცა დას-

კანერებულ ანგარიშგებაში არეები ისეა დასმული, რომ 

ტექსტის ნაწილი დაკარგულია/არ იკითხება. 

ფინანსური ანგარიშგების ხარვეზი გულისხმობს: 

 ხელმოწერილი ფინანსური ანგარიშგება არ მოიცავს 

მის ყველა კომპონენტს21, უმეტეს შემთხვევაში ფულა-

დი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას; 

                                                           
21 ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტებია: ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგება (ბალანსი); საქმიანობის შედეგების 

ანგარიშგება (მოგება-ზარალის ანგარიშგება); ფულადი სახსრების 

მოძრაობის ანგარიშგება; ანგარიშგება საკუთარი კაპიტალის შესახებ; 

სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები. 
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 ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებაში ყველა 

მონაცემი ნულოვანია, მაშინ როდესაც ბალანში შესა-

ბამისი მუხლების ნაშთები წარმოდგენილია (არ არის 

ნულოვანი); 

 ხელმოწერილ საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებაში 

(მოგება-ზარალის ანგარიშგება) არ არის მოცემული 

შესადარისი ინფორმაცია (წინა წლების მონაცემები), 

რაც შესაბამისი სტანდარტებით აუცილებელია. 

გასათვალისიწნებელია, რომ ფინანსური ანგარიშგებების 

შეფასება მოხდა შესაბამისი სტანდარტების მოთხოვნებთან 

მიმართებაში, კერძოდ: სდპ და I კატეგორიის საწარმოების - 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით 

(IFRS); II და III კატეგორიის საწარმოების - მცირე და საშუა-

ლო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად (IFRS for SMEs), ხოლო IV კატე-

გორიის საწარმოების - მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფი-

ნანსური ანგარიშების სტანდარტის შესაბამისად, რომელიც 

შემუშავებული და დამტკიცებულია ბუღალტრული აღრიცხ-

ვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახუ-

რის მიერ. 

მმართველობის ანგარიშგების ხარვეზები გულისხმობს: 

 მმართველობის ანგარიშგების სტრუქტურა არ შეესა-

ბამება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხ-

ლით დადგენილ სტრუქტურას, კერძოდ, ანგარიშგე-

ბაში არ არის წარმოდგენილი კანონით გათვალისწი-

ნებული ინფორმაცია სრულად, ან წარმოდგენილი 
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კომპონენტების სტრუქტურა/თანმიმდევრობა არ შეე-

საბამება კანონით დადგენილ სტრუქტურას/თანმიმ-

დევრობას, რაც ართულებს მომხმარებლისათვის მის 

სრულ და ზუსტ აღქმას; 

 არ არის წარმოდგენილი აუდიტორის დასკვნა მმარ-

თველობის ანგარიშგების შესახებ. პრაქტიკაში მმარ-

თველობის ანგარიშგებაზე აუდიტორის დასკვნის 

მომზადებისას ორი მიდგომა გამოიყენება: 1. აუდი-

ტორი დასკვნას ფინანსურ და მმართველობის ანგა-

რიშგებაზე ამზადებს ცალ-ცალკე და 2. აუდიტორი, 

ფინანსურ ანაგრიშგებაზე აუდიტის დასკვნაში, ასევე 

წარმოადგენს მის მოსაზრებას მმართველობის ანგა-

რიშგების შესახებ, ცალკე გამოყოფილი აბზაცის სა-

ხით. ჩვენს მიერ ხარვეზად მიჩნეული იქნა შემთხვევა, 

როდესაც აუდიტორს არც ცალკე დასკვნა აქვს წარ-

მოდგენილი მმართველობის ანგარიშგების შესახებ და 

არც ფინანსური ანგარიშგების დასკვნაში არის მოცე-

მული აუდიტორის მოსაზრება მმართველობის ანგა-

რიშგებაზე, კანონით გათვალისწინებულ საკითხებ-

თან მიმართებაში. 

გასათვალისწინებელია, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის 

მე-7 მუხლის შესაბამისად, მმართველობის ანგარიშგების 

წარდგენა ევალებათ მხოლოდ სდპ-ს, I და II კატეგორიის სა-

წარმოს. გამომდინარე აქედან, ხარვეზების ის რაოდენობა 

მმართველობის ანგარიშგებასთან მიმართებაში, რაც წარ-
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მოდგენილია დიაგრამა 3-ზე, უკავშირდება არა სრულ შერჩე-

ულ საკვლევ ერთობლიობას, არამედ მხოლოდ მის ნაწილს, 

რომელთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 20 კომპანიას/ანგა-

რიშგებას. 

დაგვიანებით წარდგენა გულისხმობს:  

 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდი-

ტის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი ანგა-

რიშგების წარდგენის ვადის დარღვევას (ანგარიშგება 

წარდგენილი უნდა იქნეს არაუგვიანეს საანგარიშო 

წლის მომდევნო წლის 1 ოქტომბერს). თუმცა, ანგა-

რიშგების პორტალი არ იძლევა საშუალებას დადგინ-

დეს ანგარიშგების წარდგენისა და გამოქვეყნების თა-

რიღები. ჩვენს მიერ კი დასკვნა ანგარიშგების დაგვია-

ნებით წარდგენის შესახებ გაკეთებული იქნა მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ანგარიშგების თანმხლები 

აუდიტის დასკვნა დათარიღებული იყო ანგარიშგების 

წარდგენის ვადის შემდგომი თარიღით. თუმცა, იმის 

გათვალისწინებით, რომ აუდიტის დასკვნა, კანონის 

შესაბამისად, სავალდებულოდ მოეთხოვება მხოლოდ 

სდპ-ს, I და II კატეგორიის საწარმოს, დაგვიანების შემ-

თხვევების ის რაოდენობა, რაც წარმოდგენილია დიაგ-

რამა 3-ზე, უკავშირდება არა სრულ შერჩეულ საკვლევ 

ერთობლიობას, არამედ მხოლოდ აღნიშნული კატე-

გორიის საწარმოებს, რომელთა საერთო რაოდენობა, 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, შეადგენს 20-ს. 

გარდა საერთო შეფასებებისა, რომელიც გაკეთდა მთლია-

ნად საკვლევი ერთობლიობის შესწავლის საფუძველზე, ასევე 
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საყურადღებოა კვლევით დადგენილი ცალკეული გარემოე-

ბები, რომლებიც მხოლოდ კონკრეტული ზომითი კატეგორი-

ის საწარმოებისათვის და მათი ანგარიშგებებისათვის არის 

დამახასიათებელი, კერძოდ:  

 სდპ-ების და I კატეგორიის საწარმოების ფინანსურ ან-

გარიშგებებთან მიმართებაში რაიმე არსებითი ხასია-

თის, აღსანიშნავი ხარვეზი არ გამოვლენილა, თუ არ 

ჩავთვლით წარდგენის ვადის დარღვევის რამდენიმე 

შემთხვევას; 

 II კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგებე-

ბის უდიდესი ნაწილი ასევე უხარვეზოა, თუმცა ცალ-

კეულ იშვიათ შემთხვევაში დაფიქსირდა გარკვეული, 

არაარსებითი ხასიათის ხარვეზები, მ.შ. ტექნიკური, 

რომელიც სდპ-ების და I კატეგორიის საწარმოების 

ფინანსურ ანგარიშგებასთან მიმართებაში არ აღმოჩე-

ნილა; 

 წარმოდგენილი მმართველობის ანგარიშებების დაახ-

ლოებით 40%-ს აქვს სხვადასხვა ხასიათის, მეტწილად 

არაარსებითი ხარვეზები, რაც სავარაუდოდ განპირო-

ბებულია იმით, რომ მმართველობის ანგარიშგების მე-

თოდოლოგიური ბაზა და შესაბამისად მომზადების 

პრაქტიკა ახალია ქვეყანაში და ამჟამადაც მიმდინარე-

ობს მისი გაცნობა, დანერგვა და აპრობაცია; 

 III კატეგორიის საწარმოთა ფინანსურ ანგარიშგებებში 

გაცილებით მეტი ხარვეზი გვხვდება (შესწავლილი ამ 

კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგებების 

დაახლოებით 60%-ს აქვს სხვადასხვა სახის ხარვეზი), 

ვიდრე უფრო მსხვილი საწარმოების ანგარიშგებებში. 

ხარვეზები არის როგორც ტექნიკური ხასიათის (აღმო-
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ჩენილი ტექნიკური ხარვეზების დიდი ნაწილი სწო-

რედ მესამე კატეგორიაზე მოდის), ასევე განპირობე-

ბულია ფინანსური ანგარიშგების ცალკეული კომპო-

ნენტის წარმოუდგენლობით ხალმოწერილ ანგარიშ-

გებაში. მაგალითად, ყველაზე ტიპიურია ფულადი 

სახსრების მოძრაობის ხელმოწერილი ანგარიშგების 

წარმოუდგენლობის შემთხვევა (შესაბამისი კატეგო-

რიის საწარმოების 30%-ში), მაშინ როდესაც ციფრული 

ფორმების სახით (ხელმოუწერელი) იგივე ანგარიშგე-

ბა წარმოდგენილია. გარდა ამისა, დაფიქსირდა შემ-

თხვევები, როდესაც ფინანსური შედეგების (მოგება--

ზარალის) ანგარიშგებაში არ არის მოცემული შესადა-

რისი (წინა წლის) ინფორმაცია; 

 IV კატეგორიის საწარმოებს არ მოეთხოვებათ ხელმო-

წერილი ანგარიშგების წარდგენა, ასევე ფინანსური ან-

გარიშგების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის 

- სააღრიცხვო პოლიტიკა და ახსნა-განმარტებებითი 

შენიშვნები, წარდგენა, რაც მნიშნელოვნად ამცირებს 

მათი ანგარიშგების სრულყოფილი შეფასების შესაძ-

ლებლობას. ამასთან, ჩვენს შემთხვევაში გასათვალის-

წინებელია, რომ მოპოვებული ერთი ფინანსური ანგა-

რიშგების შეფასების შედეგების განზოგადება მთელ 

ერთობლიობაზე, რომელშიც, როგორც ზემოთ აღი-

ნიშნა 60 ათასზე მეტი სუბიექტია გაერთიანებული, არ 

არის რელევანტური; 

IV კატეგორიის საწარმოთა ერთადერთი მოპოვებული ფი-

ნანსური ანგარიშგება არ გამოირჩევა მაღალი ხარისხით, კერ-

ძოდ ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებაში ყველა 

მონაცემი ნულოვანია, თუმცა ბალანსის შესაბამის მუხლში 

ფულადი სახსრების ნაშთი ფიქსირდება. 



54 
 

lfcrdyt,b lf itafct,t,b 

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, 

რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 2016 წლის 8 ივნისს 

მიღებული კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგე-

ბისა და აუდიტის შესახებ, ყველა არსებითი ასპექტის გათ-

ვალისწინებით შეესაბამება ასოცირებით შეთანხმებით 

გათვალისწინებული ევრო დირექტივების მოთხოვნებს 

კორპორაციული ანგარიშგების რეგულირების კუთხით, 

ცალკეული საკითხები კი სადაც გამოვლენილი იქნა გარ-

კვეული განსხვავებები, არსებით გავლენას ვერ ახდენენ სა-

ერთო შესაბამისობაზე და ვერ ცვლიან კორპორაციული ან-

გარიშგების ეროვნული სისტემის ევროპული მოდელით 

ჩამოყალიბება-განვითარების კურსს. თუმცა, ეს სრულე-

ბით არ ნიშნავს იმას, რომ არსებული ნორმატიული ბაზა, 

მათ შორის კანონი, იდეალურია და არ საჭიროებს შემდგომ 

დახვეწას. ერთერთი პირველი საკითხი, რაც ამ კონტექ-

სტში უნდა დაისვას, ეს არის ის, რომ კანონი უცილობლად 

ვრცელდებოდეს ყველა ბიზნეს სუბიექტზე და არ არსე-

ბობდნენ ქვეყანაში კერძო სამართლის ორგანიზაციულ-სა-

მართლებრივი ფორმის სუბიექტები, მიუხედავად მათი 

ზომისა, რომელთა აღრიცხვა-ანგარიშგება არ ხვდება აღ-

ნიშნული კანონის რეგულირების სფეროში. 

მეორე მხრივ, არა ნაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი არის 

კორპორაციული ანგარიშგების მომზადება-წარდგენის 

პრაქტიკის შესაბამისობის შეფასება ზემოთ განხილული 

ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებ-
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თან, ვინაიდან გამართული საკანონმდებლო და ნორმატი-

ული ბაზა არის გამართული კორპორაციული ანგარიშგე-

ბის მომზადების აუცილებელი, მაგრამ არა საკმარისი პი-

რობა. ამ კუთხით კი შეიძლება ითქვას, რომ საზრუნავი კი-

დევ უფრო ბევრია, კერძოდ: 

 IV კატეგორიის საწარმოების ანგარიშების გასაჯა-

როების პროცედურა, რომელიც დადგენილი არის 

სსიპ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

სასწრაფო წესით საჭიროებს ცვლილებას, რათა მან 

ეფექტიანად უზრუნველყოს ბუღალტრული აღ-

რიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ სა-

ქართველოს მოქმედი კანონის მე-9 მუხლით, დაინ-

ტერესებული პირისათვის დადგენილი უფლების 

რეალიზაცია პრაქტიკაში; 

 მიზანშეწონილია მომზადდეს, საქართველოს კა-

ნონში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 

და აუდიტის შესახებ, ცვლილების პროექტი, რომე-

ლიც სსიპ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგები-

სა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს გა-

ნუსაზღვრავს უფრო კონკრეტულ ჩარჩოს მეოთხე 

კატეგორიის საწარმოების ანგარიშგების გასაჯარო-

ებისათვის, ისევე როგორც ეს არის დადგენილი სხვა 

კატეგორიის საწარმოებთან მიმართებაში;  

 ფინანსური ანგარიშგებების ხარისხი იზრდება სა-

წარმოთა ზომითი კატეგორიის ზრდის შესაბამი-

სად. მსხვილ საწარმოებში, მიუხედავად იმისა, რომ 
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მათი ფინანსური ანგარიშგება უფრო რთული და 

კომპლექსურია, როგორც წესი, ნაკლები ხარვეზები 

გვხვდება, ვიდრე საშუალო და მცირე ზომის საწარ-

მოებში. რაც იმას ნიშნავს, რომ მსხვილ კომპანიებს 

მეტი შესაძლებლობა/რესურსი აქვთ ხარისხიანი ან-

გარიშგების მომზადებისათვის, ვიდრე მცირე ზო-

მის კომპანიებს. აღნიშნული ტენდენცია ადრე ჩატა-

რებული კვლევებითაც, მათ შორის მსოფლიო ბან-

კის მიერ 2007 და 2014 წლებში ჩატარებული კვლე-

ვებითაც დასტურდება; 

 მმართველობის ანგარიშგების მომზადების პრაქტი-

კა ჯერ კიდევ ახალია ქვეყანში, რაც არის ლოგიკუ-

რი მიზეზი მმართველობის ანგარიშგებებში გამოვ-

ლენილი ხარვეზების დიდი ოდენობისა. შესაბამი-

სად, შეიძლება ლოგიკურად ვივარაუდოთ, რომ მა-

რეგულირებელი ორგანოს მხრიდან პროცესის სწო-

რი ადმინისტრირების პირობებში, უახლოეს მომა-

ვალში მმართველობის ანგარიშგებების საშუალო 

ხარისხი ქვეყანაში ამაღლდება. სწორი ადმინის-

ტრირება გულისხმობს ერთი მხრივ, ნორმატიული 

ბაზის შემდგომ გაუმჯობესებას და მეორე მხრივ, 

მუდმივ ზრუნვას შესაბამისი კადრების კვალიფიკა-

ციის ზრდაზე. 

 




