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წარსადგენი ანგარიშგება

❑ ფინანსური ანგარიშგება

▪ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
▪ სრული შემოსავლის და საკუთარი კაპიტალის ცვლილების ანგარიშგება
▪ ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება
▪ განმარტებიში შენიშვნები (შემოკლებული)

❑ სარეკომენდაციო მითითება პირველად წარდგენასთანდაკავშირებით

შესადარისი ინფორმაცია პირველი ფინანსური 
ანგარიშგება

01/01/2019
გადასვლის თარიღი

31/12/2019 31/12/2020



წარდგენის პროცესში დაშვებული შეცდომები

▪ არასრულად შევსებული კატეგორიის მონაცემები

▪ არასწორად მითითებული ერთეული

▪ არასწორად ჩაწერილი უარყოფითი რიცხვები

➢ უარყოფითი აქტივები
➢ უარყოფითი ვალდებულებები
➢ უარყოფითი შემოსავლები და ა.შ

▪ არასრულყოფილი PDF ფაილები



ცვლილებები წარდგენის ფორმატში

▪ ცვლილებები ინდივიდუალურ და კონსოლიდირებულ
ანგარიშგებაში

▪ ცვლილებები შვილობილი საწარმოს ინფორმაციაზე

▪ დაგეგმილი ცვლილებები ციფრულ ფორმატში



ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

აქტივები
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები +
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები +
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები +
მარაგები
- მზა პროდუქცია +
- სხვა +

საინვესტიციო ქონება +
სხვა მოკლევადიანი აქტივები +
ბიოლოგიური აქტივები
- თვითღ ირებულების  მოდელით +
- გადაფასების მოდელით +

გუდვილი +
სხვა არამატერიალური აქტივები +
ძირითადი საშუალებები +
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში +
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში +
სხვა გრძელვადიანი აქტივები +
ს ულ აქტივები

ვალდებულებები
საიჯარო ვალდებულება +
სავაჭრ ო ვალდებულებები +
ანარიცხები +
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ +
საგადასახადო ვალდებულებები +
გამოუმუშავებელი შემოსავალი +
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები +
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები +
მიღ ებული გრანტები +
სხვა ვალდებულებები +
ს ულ ვალდებულებები

საკუთარი კაპიტალი
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 
'საპაიო კაპიტალი') +
საემისიო შემოსავალი +
გამოსყიდული საკუთარი აქციები -
გაუნაწილებელი მოგება/(დაგროვილი ზარალი) +/-
გადაფასების რეზერვი +
სხვა რეზერვები +

ს ულ საკუთარი კაპიტალი
ს ულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები



სრული შემოსავლის და საკუთარი კაპიტალის 
ცვლილების ანგარიშგება

ნეტო ამონაგები
საქონლის გაყიდვიდან +
მომსახურების გაწევიდან +
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან +
სხვა +

გაყიდვების თვითღირებულება -
ს აერთო მოგება

სხვა საოპერაციო შემოსავალი +
თანამშრომელთა ანაზღაურება -
ცვეთა და ამორტიზაცია -
საპროცენტო შემოსავალი +
საპროცენტო ხარჯი -
იჯარის ხარჯი -
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი -
ს ულ საოპერაციო ხარჯები
ს აოპერაციო მოგება

გაუფასურების (ზარალი)/ რევერსირება:
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ზარალი) / რ ევერსირება +/-
მარ აგების გაუფასურების (ზარალი) / რ ევერსირება +/-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ზარალი) / რევერსირება +/-

წმინდა შემოსულობა / (ზარალი) სავალუტო ოპერაციებიდან +/-
მიღ ებული დივიდენდები +
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი) +/-
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე 
მოგების გადასახადი -
მოგება/(ზარალი)

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი +/-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და 
დადგენილ გადაასახდელიანი პროგრამები). +/-

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:
მ თლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)

ს აკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო 
კაპიტალის გაზრდა') +
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი) -
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში +/-
კაპიტალის სხვა ცვლილებები +/-

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს



ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) 
წმინდა ფულადი ნაკადები +/-
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში 
გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები +/-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) 
წმინდა ფულადი ნაკადები +/-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა) 
ვალუტის  კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე +/-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს



• უცხოელი ექსპერტის მაიკ ველსის მიერ შემუშავებული სატრენინგო 
მასალები

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

დამუშვება
• საბოლოო მომხმარებლის სწავლება მომზადებული მასალით

ტრენერთა 
სწავლება

სასწავლო მოდულების 
თარგმნა

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

პირებისთვის

მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა



❑ 88 დატრენინგებული ტრენერი
❑ სასწავლო მასალები
❑ საპილოტე სწავლებები 

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

❑ გადამზადებული ბუღალტრები 884 კაცი

❑ 35 სასწავლო მოდული 
➢ 24 ნათარგმნი მოდული
➢ 11 თარგმნის პროცესში

მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა



• ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები
• აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები
• აუდიტორთა რეესტრი
• პროფესიული განათლების რეესტრი
• სახელმძღვანელოები
• სიახლეები (მათ შორის მითითებები COVID –

19 - თან დაკავშირებით)
• ნორმატიული ბაზა
• ონლაინ ლექსიკონი

• საქართველოში არსებული 
სუბიექტების ფინანსური და 
მმართველობის ანგარიშგებები

• სიახლეები 
• კვლევის შედეგები

REPORTAL.GE

SARAS.GOV.GE

საინფორმაციო რესურსები



კითხვები?

კომენტარები?


