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ABSTRACT
In the 21st century, international accounting standards are being introduced in more 

and more countries, which is a way of comparing the economic indicators of countries 
in the world economy. Many enterprises around the world submit financial statements 
to external customers. Although the financial statements of different countries are 
similar to each other, there are still some differences between them, which is due to 
many social, economic and legislative factors. Also, the creation of national accounting 
standards in these countries takes into account the interests of different categories of 
financial reporting users.

These differences are the reason why the financial statements of all enterprises are 
accompanied by explanatory notes, which provide an explanation of each element of the 
financial statements in accordance with the accounting policies of the enterprise. Reduc-
ing these differences is the goal of the International Accounting Standards Board (IASB).

The purpose of this article is to review the impact of the changes for enterprises 
registered in Georgia. Enterprises registered in Georgia from 2019 will face various ob-
ligations, which have led to changes in Georgian tax legislation and the introduction of 
international accounting standards. Accordingly, the management of the company focused 
on bringing each operation carried out in the company in compliance with international 
standards and Georgian legislation.

The purpose of financial reporting is to create a transparent and trustworthy business 
environment in the country. From 2019, enterprises will submit financial statements 
to the Accounting, Supervision and Audit Supervision Service. The submitted report 
is important for creating a transparent business environment and allows the country 
to be more informed, to have information about the current economic situation in the 
country. Consequently more submitted reports are important to get information about 
the economic situation of the country.

The information presented in the article builds on the experience gained over the last 
4 years, which includes the provision of financial reporting services in various sectors. 
Surveys conducted by company management and accountants and experience gained in 
preparing financial statements have had a significant impact on the findings in this article.

Keywords: Financial Reporting, International Standard, Certified Accountant.



80

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

#3-4(62-63), 2021, Vol. 16, Issue 3.

ISSN 1512-4649(Print)ISSN 1512-4649(Print)
ISSN 2667-9752(Online)ISSN 2667-9752(Online)

ბიზნესის ახალი გამოწვევა - ფინანსური ანგარიშგებაბიზნესის ახალი გამოწვევა - ფინანსური ანგარიშგება

მარიამ ღირსიაშვილი, 
საქართველოს ტექნიკური   

უნივერსისტეტის ბიზნეს ტექნოლოგიების  
ფაკულტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

კანდიდატი ფინანსებში,
ელ.ფოსტა: Mariam.ghirsiashvili@gmail.com,

მობ: 5771 17 7 34

ანო ტა ცია
21-ე სა უ კუ ნე ში ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი უფ რო 

და უფ რო მეტ ქვე ყა ნა ში ინერ გე ბა, რაც მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი-
კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე და რე ბის გზას წარ მო ად გენს. მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი სა წარ მო 
წა რუდ გენს გა რე მომ ხ მა რე ბელს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა ერ თ მა ნე თის მსგავ სი ა, მათ შო რის მა ინც 
არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია მრა ვა ლი სო ცი ა ლუ რი, 
ეკო ნო მი კუ რი და სა კა ნონ მ დებ ლო ფაქ ტო რით. აგ რეთ ვე იმით, რომ ამ ქვეყ ნებ ში 
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რის ხ ვის ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის შექ მ ნა ხდე ბა ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის მომ ხა რევ ბელ თა სხვა დას ხ ვა კა ტე გო რი ის ინ ტე რეს თა გათ ვა ლის წი-
ნე ბით. სწო რედ ეს გან ს ხ ვა ვე ბე ბია მი ზე ზი, იმი სა რომ ყვე ლა სა წარ მოს ფი ნან სურ 
ანაგ რ შ გე ბას თან ერ თ ვის გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე ბი, სა დაც მო ცე მუ ლია სა წარ მოს 
სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კის შე სა ბა მი სად, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის თო თო ე უ ლი ელე-
მენ ტის გან მარ ტე ბა. სწო რედ ამ გან ს ხ ვა ვე ბე ბის შემ ცი რე ბაა ბუ ღატ რუ ლი აღ რიცხ ვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს (ბასსს) საქ მი ა ნო ბის მი ზა ნი. სტა ტი ის მი ზანს 
წარ მო ად გენს 2019 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ სა წარ მო ე ბის თ ვის გან-
ხორ ცი ელ ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის გავ ლე ნის მი მო ხილ ვა. 2019 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი სა წარ მო ე ბი სხვა დას ხ ვა ვალ დე ბუ ლე ბის წი ნა შე დად გე ნენ, რაც 
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის ცვლი ლე ბებ მა და ბუ ღალ ტ რუ ლი 
აღ რიცხ ვი სა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვამ გა მო იწ ვი ა. შე სა ბა მი სად კომ-
პა ნი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი გახ და კომ პა ნი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
თი თო ე უ ლი ოპე რა ცია შე სა ბა მი სო ბა ში მო სუ ლი ყო სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან 
და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბას თან. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მი ზანს წარ მო-
ად გენს ქვე ყა ნა ში გან ჭირ ვა ლე და სან დ რო ბიზ ნეს გა რე მოს შექ მ ნა. 2019 წლი დან 
სა წარ მო ე ბი წა რად გე ნენ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი. წარ დ გე ნი ლი ანაგ რი შე ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გამ ჭირ ვა ლე ბიზ ნეს გა რე მოს შე საქ მ ნე ლად და მე ტი ინ ფორ მი რე ბის 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ქვე ყა ნას, ფლობ დეს ინ ფორ მა ცი ას ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. შე სა ბა მი სად მე ტი წარ დ გე ნი ლი ან გა რიშ გე ბა მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად. 
სტა ტი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცია ეყ რ ნო ბა ბო ლო 4 წლის გან მავ ლო ბა ში მი ღე-
ბულ გა მოც დი ლე ბას, რაც მო ი ცავს სხვა დას ხ ვა სექ ტორ ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვას. კომ პა ნი ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სა და ბუ ღალ ტ-
რე ბის გა მო კითხ ვამ და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის შე დე გად მი ღე ბულ მა 
გა მოც დი ლე ბამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა სტა ტი ა ში არ სე ბულ დას კ ვ ნებ ზე. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი, სერ-
თი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი.
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შე სა ვა ლი
მსოფ ლი ოში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის ფი-

ნა ნუ რი მდგო მა რე ობა მრა ვა ლი წე ლია გა სა ჯა რო-
ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბით იზ ომ ება. ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბა არ ის სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ ებ ული სა მე ურ ნეო 
ოპ ერ აცი ებ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც არ ის 
ერ თგვა რი გზამ კვლე ვი ან გა რიშ გე ბით და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი პირ თათ ვის. 

2021 წელს ბიზ ნეს სექ ტო რი მრა ვა ლი გა მოწ-
ვე ვის წი ნა შე დად გა. 2019 წელს სა ქარ თვე ლო ში 
შე იქ მნა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბი სა და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ-
რი1, რომ ლის მი სი ას აც წარ მო ად გენს ეფ ექ ტუ რი 
ეკ ონ ომ იკ ური გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად 
სა ჭი რო ფი ნან სუ რი და მმარ თვე ლო ბი თი ინ ფორ-
მა ცი ის სან დო ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა. გამ ჭირ ვა ლე 
გა რე მო კი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის წი ნა პი რო ბაა. 
იმ ის ათ ვის რომ ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე-
ობ ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია შე ფა სე ბა დი და უფ რო 
მე ტად გამ ჭირ ვა ლე გახ დეს, სა ჭი როა სა ქარ თვე-
ლოს ტე რი ტო რი აზე არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მი იყ ოს ყვე ლა და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი პი რი სათ ვის. 

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რე ბის ან გა რიშ გე ბა ში არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას 
ძი რი თა დად იყ ენ ებ ენ სხვა დას ხვა ტი პის ეკ ონ-
ომ იკ ური გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად. ამ 
ინ ფორ მა ცი აზე დაყ რდნო ბით შე სა ლე ბე ლია და ინ-
ტრე სე ბულ მა პი რებ მა მი იღ ონს გა დაწყვე ტი ლე ბა 
სა წარ მოს გა ყიდ ვის ან ყიდ ვის, ინ ვე ტი ცი ის გან ხორ-
ცი ელ ებ ის შე სა ხებ, გა და ხორ ცი ელ ონ მუ შა კე ბის 
ხელ ფა სე ბის ცვლი ლე ბა, ნა სეს ხე ბის სახ სრე ბის 
შე ფა სე ბა, გან საზღვრონ სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი-
კა, გა სა ნა წი ლე ბე ლი მო გე ბი სა და დი ვი დენ დე ბი 
და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია და ის ახ ონ მო მა ვა ლი 
მიზ ნე ბი. 

სწო რედ ამ მიზ ნით 2016 წელს სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტა მი იღო კა ნო ნი2, რომ ლის თა ნახ მა დაც 
სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ მა კომ პა ნი ებს და ეკ ის-
რათ ვალ დე ბუ ლე ბა 2019 წლი დან წა რედ გი ნათ გა-
სუ ლი 3 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა. ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბა მო იც ავს რამ დე ნი მე კომ პო ნეტს:

 yფი ნან სუ რი მდო მა რე ობ ის შე სა ხებ ან გა რიშ-
გე ბა ე.წ ბა ლან სი, 

 y საქ მი ან ობ ის შე დე გე ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბა 
ე.წ მო გე ბა ზა რა ლი, 

1  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის ბრძანება # 223, ფინანსური აღრიცხვის, 
ზედამხედველობისა და აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე

2  საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ზედამხედველობისა და აუდიტის შესახებ 24 ივნისი, 2016

 yფუ ლა დი ნა კა დე ბის მოძ რა ობ ის ან გა რიშ გე ბა 
ე.წ cash flow, 

 y ორ გა ნი ზა ცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა აღ რიცხვო 
პო ლი ტი კა, 

 y გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბი. 
იმ ის ათ ვის რომ მომ ხდა რი ყო სა ქარ თვე ლო ში 

არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ებ ის ზო მი თი კა ტე გო რი ის მი-
ხედ ვით ინ დენ ტი ფი ცი რე ბა, მოხ და კომ პა ნი ებ ის 
და ყო ფა კა ტე გო რი ებ ის მი ხედ ვით. 

დღე ის მდგო მა რე ობ ით ორ გა ნი ზა ცი ები იყ ოფა 
6 კა ტე გო რი ად:

1. პირ ვე ლი კა ტე გო რი ის სა წარ მო;
2. მე ორე კა ტე გო რი ის სა წარ მო;
3. მე სა მე კა ტე გო რი ის სა წარ მო;
4. მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო;
5. ჯგუ ფე ბი;
6. არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ული) იურ იდი-

ული პი რე ბი.
ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ებ ის მი ხედ ვით 

სა წარ მო ებს გა უჩ ნდათ სხვა და სახ ვა სა ხის ვალ-
დე ბუ ლე ბა ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის წარ გე ნის 
მიზ ნე ბი სათ ვის.

პირ ვე ლი კა ტე გო რი ის სა წარ მოს გა ნე კუთ ვნე ბა 
ის ეთი სა წარ მო რო მელ თა აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი რა-
ოდ ენ ობა 50 მი ლი ონ ლარს აღ ემ ატ ება, შე მო სავ ლი 
100 მი ლი ონს, ხო ლო და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო 
რა ოდ ებ ობა 250-ს. ან აკ მა ყო ფი ლებს ამ 3 კრი ტე-
რი უმ იდ ან მი ნი მუმ 2 კრი ტე რი უმს. 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ის სა წარ მო ები ვალ დე-
ბულ ნი არი ან წა რად გი ნონ ყო ველ წლი ურ ად აუდ-
იტ ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სრუ ლი პა კე ტი. 

მე ორე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ებს მი ეკ უთ ვნე-
ბა ის სა წარ მო ები რო მელ თა აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბა 50 მი ლი ონს ლარს არ აღ ემ ატ ება, 
შე მო სა ვა ლი 100 მი ლი ონ ლარს, ხო ლო სა ან გა რიშ-
გე ბო პე რი ოში დას ქმე ბულ თა რა ოდ ენ ობა 250-ს. 
ან აკ მა ყო ფი ლებს ამ კომ პო ნენ ტე ბი დან მი ნი მუმ 2 
კრი ტე რი უმს. 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გი რი ის სა წარ მო ებ ის ფი ნან-
სურ ან გა რიშ გე ბას წა რად გე ნენ სრუ ლი პა კე ტით, 
და ვალ დე ბულ ნი არი ან წარ დგე ნი ლი ან გა რიშ გე ბა 
იყ ოს აუდ ირ ებ ული ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, 
ან გა რი შე ბი სა და აუდ იტ ის ზე სამ ხედ ვე ლო ბის 
სამ სა ხურ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი და მო უკ იდ ებ ელი 
აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის და აუდ იტ ორ ებ ის მი ერ. 

რაც შე ეხ ება მე სა მე და მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა-
წარ მო ებ ის, ის ინი გა თა ვი სუფ ლე ბულ ნი არი ან აუდ-
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იტ ის გან, თუ სა წარ მოს ხელ მძღვა ნე ლო ბა თა ვად არ 
გა მოთ ქვამს სურ ვილს წა რად გი ნონ აუდ ირ ებ ული 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა. 

მე სა მე კა ტე გო რი ის სა წარ მოს მი ეკ უთ ვნე ბა ის 
სა წარ მო ბი, რო მელ თა აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი ღი რე-
ბუ ლე ბა 10 მი ლი ონ ლარს აღ ემ ატ ება, შე მო სავ ლი 
20 მი ლი ონ ლარს, ხო ლო და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო 
რა ოდ ენ ობა 50-ს. ან აკ მა ყო ფი ლებს ამ 3 კრი ტე რი-
უმ იდ ან მი ნი მუმ ორს.

მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მოს გა ნე კუთ ვნე ბა 
ის სა წარ მე ბი, რო მელ თა აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი ღირ-
ბუ ლე ბა 1 მი ლი ონ ლარს არ აღ ემ ატ ება, შე მო სავ-
ლი 2 მი ლი ონს ხო ლო და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო 
რა ოდ ედ ენ ობა 10-ს, ან აკ მა ყო ფი ლებს მი ნი მუმ ორ 
კრი ტე რი უმს. 

ჯგუ ფებს გა ნე კუთ ვნე ბა ის სა წარ მო ები რომ-
ლებ საც ყავთ შვი ლო ბი ლი სა წარ მო ები. 

რაც შე ეხ ება არ ას ამ ეწ არ მო (არ აკ ომ ერ ცი ულ) 
იურ იდი ულ პი რებს რო მელ თა მი ზა ნია არ ას ამ ეწ-
ამეო საქ მი ან ობა. 

სა ქარ თვე ლო ში უმ ეტ ესი ნა წი ლი სა წარ მო ებ ის 
მი ეკ უთ ვნე ბა მე სა მე და მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა-
წარ მოს. ეს სწო რედ ის სეგ მენ ტია სა დაც მო სახ ლე-
ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლია და საქ მე ბუ ლი. 

2019 წელს მე სა მე და მე ოთხე კა ტე გო რი ებს 
ევ ალ ებ ოდ ათ ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნა 1 ოქ ტომ-
ბრამ დე, თუმ ცა მე ოთხე კა ტე გო რი ის სა წარ მო ებს 
აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ ნა გა და უვ ად დათ 2 წლის ვა-
დით და წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა გა უჩ ნდათ 2021 
წლის 1 ოქ ტომ ბრამ დე. 

დას კვნა
ან გა რიშ გე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის გა ჩე ნას კომ პა-

ნი ის მმარ თვე ლე ბი და აყ ენა პრო ფე სი ონ ალი ბუ-
ღალ ტრე ბის სა ჭი რო ებ ის წი ნა შე. აღ მოჩ ნდა რომ 
ის ბუ ღალ ტრე ბი, რო მელ თა ვალ დე ბუ ლე ბა წლის 
გან მავ ლო ბა ში სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ თან წარ გე ნით შე მო იფ-
არ გლე ბო და, მო უწი ათ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
შედ გე ნა, შე სა მა ბი სად ხელ მძვა ნე ლო ბა დად გა 
არ ჩე ვა ნის წი ნა შე გა და ემ ზა დე ბი ნათ არ სე ბუ ლი 
კად რე ბი თუ აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა გა და ეც ათ 
აუდ იტ ორ ულ კომ პა ნი ებ ზე. 

ორ ივე შემ თხვე ვა ში ყვე ლა კომ პა ნი ის თვის 
ან გა რიშ გე ბის წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბამ გა ზარ-
და კომ პა ნი ის ბუ ღალ ტრუ ლი და აუდ იტ ორ ული 
მომ სა ხუ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი. რო გორც პრაქ ტი-
კამ გვიჩ ვე ნა ახ ალ მა რე გუ ლა ცი ებ მა გა მო იწ ვია 

3  http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=0&color=green&lid=35&sid=37

ბუ ღალ ტრებს შო რის კონ კუ რენ ცია. გარ კვე ულ მა 
კა ტე გო რი ამ, რომ ლებ შიც გაჩ ნდა სამ სა ხუ რის 
და კარ გვის ში ში, მი იღ ეს გა დაწყვე ტი ლე ბა თა ვად 
და ეფ ინ ან სე ბი ნათ კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის-
თვის სა ჭი რო კურ სე ბი. შე სა ბა მი სად გა იზ არ და 
მოთხოვ ნა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტე ბის პრაქ ტი კულ და თე ორი ულ 
კურ სებ ზე. 

ბა ზარ ზე გა მოჩ ნდენ ორ გა ნი ზა ცი ები, რომ ლებ-
მაც დააორგანიზეს სხვა დას ხვა სა ხის ტრე ნინ გე ბი, 
სა დაც მსურ ველ თა რა ოდ ენ ობა დღი თიდღე იზ რდე-
ბო და. თუმ ცა სა წარ მო ებ ის ხელ მძღვა ნე ლო ბის მცი-
რე ნა წი ლი იყო ინ ფორ მი რე ბუ ლი თა ნამ შრო მელ თა 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბის სა ჭი რო ებ აზე. სწო რედ 
ამ იტ ომ გარ კვე ულ წი ლად ყვე ლა ზე და ბალ შე მო-
სავ ლი ანი პრო ფე სი ის წარ მო მად გენ ლე ბი თა ვად 
წევ დნენ და ნა ხარ ჯე ბის იმ ის ათ ვის რომ მო მა ვალ ში 
არ მომ ხდა რი ყო მა თი ჩა ნაც ვლე ბა კვა ლი ფი ცი ური 
ბუ ღალ ტრე ბით. 

კა ნონ მდებ ლო ბის ცვლი ლე ბის შე დე გად კომ-
პა ნი ებ მა და იწყეს ზრუნ ვა ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის 
მო წეს რი გე ბა ზე, შე იძ ინ ეს ბუ ღალ ტრუ ლი პროგ რა-
მე ბი, მი იღ ეს მომ სა ხუ რე ბა კვა ლი ფი ცი ური ბუ ღალ-
ტრე ბი სა და აუდ იტ ორ ებ ის გან, რა მაც გა ზარ და 
კომ პა ნი ის და ნა ხარ ჯე ბი. 

თავ და პირ ვე ლად სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე-
ბის შე მუ შა ვე ბის დროს პრო ექ ტით გან საზღვრუ ლი 
იყო ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე ხელ მომ წერ პი რად 
პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი3, ამ ის შემ დგომ 
მოხ და სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის 
სა ვალ დე ბუ ლო გა მო კითხვა შე მო სავ ლე ბის სამ-
სა ხუ რის ელ ექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის მეშ ვე ობ ით, 
რა თა და ედ გი ნათ რამ დე ნი კომ პა ნია სარ გებ-
ლობ და პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის მომ სა ხუ-
რე ბით. გა მო კითხვის შე დე გად დად გინ და, რომ 
გა მო კითხულ თა მხო ლოდ 10% სარ გებ ლობ და 
პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრის და აუდ იტ ორ ის მომ-
სა ხუ რე ბით. შე სა ბა მი სად ბა ზარ ზე გაჩ ნდე ბო და 
დის ბა ლან სი მოთხოვ ნა სა და მი წო დე ბას შო რის, 
კერ ძოდ, სერ ტი ფი ცი რე ბულ პრო ფე სი ონ ალი ბუ-
ღალ ტრის ად ამი ან ური რე სურ სი ვერ და ფა რავ და 
ყვე ლა კომ პა ნი ის მოთხოვ ნას. 

სწო რედ ამ იტ ომ კა ნო ნი აღ ნიშ ნუ ლი რე დაქ ცი ით 
არ დამ ტკიც და და ამ ოღ ებ ულ იქ ნა პრო ფე სი ონ ალი 
ბუ ღალ ტრე ბის ხელ მო წე რის მოთხოვ ნა. 

2020 წლის ან გა რიშ გე ბა ამ პე რი დი ოს დის თვის 
წარ დე ნი ლი აქ ვს 58 ათ ას ზე მეტ სა წარ მოს. 2020 
წლის მდგო მა რე ობ ით სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი-
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ონ ალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა ფე დე რა ცი-
აში რე გის ტრი რე ბუ ლია 467 სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი 
ბუ ღალ ტე რი. შე სა ბა მი სად მოთხოვ ნა მი წო დე ბა ში 
საკ მა ოდ დი დი დის ბა ლან სია. 

2021 წელს კომ პა ნი ებ მა იზ რუ ნეს ბიზ ნეს ოპ-
ერ აცი ებ ის თან ხვედ რა ზე სა კა ნონ მდებ ლო კა ნონ-

მდებ ლო ბა სა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან, 
შე სა ბა მი სად კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მომ ზა დე ბას თან ერ თად და ინ ტე რე სე ბულ მა პი-
რებ მა მი იღ ეს სან დო ინ ფორ მა ცია კომ პა ნი ებ ის 
პო ზი ცი ის, მო გე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის 
შე სა ხებ. 
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