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ა(ა)იპ საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული 

ფედერაცია 

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრს  დამთავრებული წლისათვის 

  2019 2018 

შემოსავლები     

საწევრო შენატანები (იურიდიული პირები) 7800 10590 

საწევრო შენატანები (ფიზიკური  პირები) 10419 11322 

ასოცირებული წევრების შენატანები 0 0 

საპროცენტო შემოსავლები 0 0 

დივიდენდები 0 0 

გრანტი 0 0 

შემოწირულობები  0 0 

შემოსავალი სწავლებიდან 7640 7363 

სხვა შემოსავლები 364 293 

სულ შემოსავლები 26223 29568 

ხარჯები     

ადმინისტრაციული ხელფასი და პრემია 18000 16570 

იჯარის ხარჯი 6098.5 5469.14 

კომუნალური და სხვა საოფისე ხარჯი 276.93 225.52 

კომუნიკაციის ხარჯები 80 80 

სხვადასხვა ადმინისტრაციული ხარჯები 30 30 

ამორტიზაციის ხარჯები 82.21 41.14 

ბანკის მომსახურების ხარჯები 67 70 

სხვა საერთო ხარჯი 0 159.28 

სულ ხარჯები 24634.64 22645.08 

მთლიანი შედეგი (შემოსავლის ნამეტი) 1588.36 6922.92 

განსაკუთრებული მუხლები     

განსაკუთრებული შემოსავალი 0 0 

განსაკუთრებული ხარჯი 0 0 

წმინდა შედეგი (ფონდის ზრდა) 1588.36 6922.92 

   

საბფმფ-ის აღმასრულებელი                                       

დირექტორი                                          იური პაპასქუა 
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ა(ა)იპ საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული 

ფედერაცია 

ბალანსი 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

აქტივები 2019 წ 2019 წ 2018 წ 2018 წ 

გრძელვადიანი აქტივები     

ძირითადი საშუალებები 26.78  53.44  

ინვესტიციები 0  0  

არამატერიალური აქტივები 55.55  111.1  

სხვა გრძელვადიანი აქტივები 0  0  

   82.33  164.54 

მიმდინარე აქტივები     

მატერიალური მარაგი     

დებიტორები     

ავანსები     

საგადასახადო აქტივი 4.22  4.22  

ფულადი სახსრები და მათი 

ექვივალენტები 
16047.21  14394.33  

   16051.43  14398.55 

სულ აქტივები  16133.8  14563.1 

      

ფონდები და ვალდებულებები     

ფონდები     

შეუზღუდავი ფონდი 14533.5  7610.6  

დროებით შეზღუდული ფონდი 0  0  

მუდმივად შეზღუდული ფონდი 0  0  

ფონდის ზრდა 1588.36  6922.92  

   16121.85  14533.5 

გრძელვადიანი ვალდებულებები     

გრძელვადიანი სესხები 0  0  

საპენსიო ანარიცხები 0  0  

      

მოკლევადიანი ვალდებულებები     

კრედიტორები 11.94  29.63  

მოკლევადიანი სესხები 0  0  

გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე 

ნაწილი 
0  0  

   11.94  29.63 

სულ ფონდები და ვალდებულებები  16133.8  14563.2 

საბფმფ-ის აღმასრულებელი  

დირექტორი                                                       იური პაპასქუა 
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ა(ა)იპ საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული 

ფედერაცია 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრის წლისათვის 

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან     

საწვროს სახით მიღებული ფულადი სახსრები 18219   

სხვა დასაბეგრი შემოსავალი 304   

გრანტის სახით მიღებული ფულადი სახსრები 0   

მომწოდებლებსა და თანამშრომლებზე გაცემული ფული -14400   

შენატანები სწავლებიდან 7660   

შეცდომით ჩარიცხული და უკან დაბრუნებული თანხები 0   

ადმინისტრაციული მიზნებისთვის გადახდილი თანხები -212.4   

გადახდილი საგადასახადო გადასახადები -3600   

იჯარის და დენის გადასახადი -6250.72   

საბანკო და სხვა დანახარჯები -67   

სხვა გადარიცხვები 0   

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან   1652.88 

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან     

ძირითადი საშუალებების შეძენა 0   

ძირითადი საშუალებების გაყიდვით მიღებული ნამეტი 0   

მიღებული პროცენტები 0   

მიღებული დივიდენდები 0   

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან 0   

ფულადი სახსრების და მათი ეკვივალენტების წმინდა ზრდა   1652.88 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო 

პერიოდის დასაწყისისთვის   14394.33 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო 

პერიოდის ბოლოსათვის   16047.21 

   

საბფმფ-ის აღმასრულებელი                                    

დირექტორი                                               იური პაპასქუა 
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ა(ა)იპ საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ 

მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია 

 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები 

1. ძირითადი საქმიანობა  

ა(ა)იპ საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

პროფესიული ფედერაციის მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების რეესტრში ჩართვის თარიღია 08.12.2011 წელი, მისი 

საიდენტეფიკაციო ნომერია 404921670.  

ორგანიზაციის საქმიანობას წარმოადგენს: 

საქართველოში აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

პროფესიული ინტერესების დაცვა; 

საერთო ძალისხმევა საქართველოში აღრიცხვა–ანგარიშგების აუდიტის და 

ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის და 

ფაქტობრივი დამკვიდრების უზრუნველყოფისთვის; 

აუდიტის, ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური 

მმართველობის  მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი სრულყოფის 

შესახებ წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება, წარდგენა შესაბამის 

ორგანოსთვის, ზრუნვა მათი პრაქტიკული რეალიზაციისთვის; 

აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული 

კვალიფიკაციის ამაღლება, განგრძობითი სწავლებისა და სერტიფიცირების პროცესის 

განხორციელება; 

ფედერაციის წევრთა მიერ პროფესიული ეთიკის სტანდარტების დაცვისა და 

საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფა. 

ფედერაციის მმართველობას ახორციელებს: 

ფედერაციის წევრთა საერთო კრება; ფედერაციის გამგეობა; აღმასრულებელი 

დირექტორი. 

       ფედერაციის გამგეობის წევრები არიან: 

        წევრი: ელგუჯა აფრიდონიძე, გამგეობის თავმჯდომარე; 

        წევრი: იური პაპასქუა, აღმასრულებელი დირექტორი;     
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წევრი: ოთარ ახობაძე, წევრობის კომიტეტის თავმჯდომარე; 

წევრი: მეგი აჯიაშვილი, სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე;      

წევრი: დავით ლომსაძე, სტანდარტებისა და პრაკტიკის კომიტეტის 

თავმჯდომარე;        

 წევრი: ალექსანდრე ოქრომჭედლიშვილი, ხარისხის მონიტორინგის და 

კონტროლის კომიტეტის თავმჯდომარე;      

წევრი: სულიკო ფუტკარაძე, ფედერაციის აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი; 

წევრი: თეიმურაზ ცერცვაძე, საგადასახადო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე; 

წევრი: ლევან ჯანგულაშვილი, განათლებისა და სერთიფიცირების კომიტეტის 

თავმჯდომარე. 

 

2. ანგარიშგების წარდგენის საფუძვლები  

ა(ა)იპ საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

პროფესიული ფედერაცია რეგისტრირებულია საქართველოში და აწარმოებს საკუთარ 

აღრიცხვას ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად. 

2019 წლის საანგარიშგებო პერიოდის ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია 

სავალდებულო ბუღალტრული ჩანაწერებიდან არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად. 

ანგარიშგებაში აქტივები  შეფასებულია ისტორიული ღირებულების კონცეფციის 

საფუძველზე. ისტორიული ღირებულება ზოგადად ეფუძნება საქონლისა და 

მომსახურების სანაცვლოდ გადახდილი ანაზღაურების რეალურ ღირებულებას.  

რეალური ღირებულება არის ის ფასი, რომელსაც გაზომვის დღეს პირი მიიღებდა 

აქტივის გაყიდვისას ან გადაიხდიდა ვალდებულების გასხვისებითვის შესაბამის 

ტრანზაქციაში ბაზრის მონაწილეთა შორის იმის მიუხედავად, შეიძლება თუ არა ამ 

ფასზე პირდაპირ დაკვირვება ან მისი გამოთვლა შეფასების სხვა ტექნიკის 

გამოყენებით. აქტივის ან ვალდებულების რეალური ღირებულების გამოთვლისას 

ორგანიზაცია ითვალისწინებს ამ აქტივის ან ვალდებულების მახასიათებლებს, თუ 

ბაზრის მონაწილეები ამავე მახასიათებლებს გაითვალისწინებდნენ აღნიშნული 

აქტივის ან ვალდებულების შეფასებისას გაზომვის დღეს. წინამდებარე ფინანსურ 
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ანგარიშგებაში, გაზომვის ან/და განმარტების მიზნით, რეალური ღირებულება 

აღნიშნულ საფუძველზე დაყრდნობით განისაზღვრება.  

ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისათვის, რეალური ღირებულების გაზომვა 

იყოფა 1-ელი, მე-2 და მე-3 დონის კატეგორიებად იმის მიხედვით, თუ რეალური 

ღირებულების რომელი კომპონენტებია დაკვირვებადი და რა მნიშვნელობის 

მატარებელია ეს კომპონენტები მთლიანად რეალური ღირებულების მოცულობის 

დადგენაში. აღნიშნული კატეგორიებია:  

 1-ელი დონის კომპონენტებს წარმოადგენს აქტიურ ბაზარზე იდენტურ 

აქტივებზე ან ვალდებულებებზე კოტირებული ფასები (კორექტირების გარეშე), 

რომელთა შეფასება პირს შეუძლია გაზომვის დღეს;  

 მე-2 დონის კომპონენტებს წარმოადგენს ის კომპონენტები, რომლებიც 

განსხვავდება 1-ელ დონეში მოცემული კოტირებული ფასებისგან და პირდაპირ ან 

ირიბად დაკვირვებადია მოცემული აქტივის ან ვალდებულებისათვის; და  

 მე-3 დონის კომპონენტებზე დაკვირვება მოცემული აქტივის ან 

ვალდებულებისათვის შეუძლებელია.  

 

ფუნქციონალური ვალუტა  

ორგანიზაციის  ფინანსური ანგარიშგების ელემენტების საზომ ვალუტას 

წარმოადგენს ვალუტა, რომელიც გამოიყენება იმ ეკონომიკურ გარემოში, სადაც 

ორგანიზაცია ახორციელებს საქმიანობას (“ფუნქციონალური ვალუტა”). 

ფუნქციონალური ვალუტაა ქართული ლარი. ფინანსური ანგარიშგების 

საპრეზენტაციო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი.  

 

ურთიერთჩათვლა  

ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები ურთიერთჩაითვლება და 

წმინდა ღირებულებით აისახება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშში მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ორგანიზაციას აქვს იურიდიული უფლება განახორციელოს 

აღიარებული თანხების ურთიერთჩათვლა და განზრახული აქვს მოახდინოს აქტივის 

ჩათვლა წმინდა ღირებულებით ან ერთდროულად მოახდინოს აქტივის რეალიზაცია 

და ვალდებულების დაფარვა. 
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ფულადი სახსრები 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 2019 წ 

საწყისი ნაშთი დებეტი კრედიტი საბოლოო ნაშთი 

14394.33 26183 24530.12 16047.21 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 2018 წ 

საწყისი ნაშთი დებეტი კრედიტი საბოლოო ნაშთი 

7316.47 22205 15127.14 14394.33 

 

ფონდები 

5000-ფონდები 2019 წ. 

საწყისი ნაშთი დებეტი კრედიტი საბოლოო ნაშთი 

14533.52 26163 24274.64 16121.88 

5000-ფონდები 2018 წ 

საწყისი ნაშთი დებეტი კრედიტი საბოლოო ნაშთი 

7610.6 29568 22645.08 14533.52 

 

შემოსავლები  

შემოსავლების დასახელება 2019 წ. 2018 წ. 

შემოსავალი საწევრო შენატანებიდან 
18219 21912 

შემოსავალი სწავლებიდან 
7640 7363 

სხვა შემოსავლები 
304 293 

ჯამი 
26163 29568 

 

ფედერაციის შემოსავლების ძირითადი წყაროა საწევრო შენატანებიდან  

მიღებული შემოსავლები. საანგარიშო პერიოდში საწევროს შემომტანებია არიან, 

როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებიც. საწვერო შენატანების გარდა, 

ორგანიზაციას აქვს შემოსავლები სწავლებიდან. ყოველწლიურად ტარდება 

განგრძობითი სწავლება აუდიტორთათვის და ტრეინინგები ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტებზე სხვადასხვა დაინტერესებული პირებისთვის. 
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ხარჯები  

ხარჯის დასახელება 2019 წ. 2018 წ. 

შრომის ანაზღაურება 18000 16570 

საკანცელარიო ხარჯი 147.4 181.6 

იჯარის ხარჯი 6098.5 5061.18 

ბანკის მომსახურების ხარჯი 67 70 

კომუნალური ხარჯი 159.53 557.36 

კომუნიკაციის ხარჯი 80 141.58 

სხვა საერთო ხარჯი -- 50 

ცვეთის ხარჯი 82.21 13.36 

ჯამი 24274.64 22645.08 

 

ორგანიზაციის ხარჯები თავმოყრილია ამ ანგარიშებზე, ხარჯის ანგარიშები 

გამიჯნულადაა ერთმანეთისაგან ხარჯის ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით. 

შესაბამისად გვხვდება ხელფასის ხარჯის ბარათი,  კომუნალურის, იჯარის  და სხვა.  

 

ხელმძღვანელობის სახელით:     

იური პაპასქუა                                                         

აღმასრულებელი დირექტორი 

 

 

 


