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აბსტრაქტი 

 

 

სამაგისტრო ნაშრომი - „საქართველოს კანონის, „ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“, ზეგავლენა ბიზნეს სექტორზე“, ეხება 

საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის 

სფეროში განხორციელებული რეგულაციების შედეგების ანალიზს ბიზნეს სექტორზე. 

მისი წინაპირობა იყო საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ. ნაშრომის მიზანია, დაინტერესებულ პირებს 

აჩვენოს ის გავლენა, რასაც ამ კანონის სრულყოფილად ამოქმედება გამოიწვევს, კერძოდ, 

ნაშრომში გაანალიზებულია: კანონის მიღებამდე და მიღების შემდგომ პერიოდში 

ბიზნეს სექტორის მდგომარეობა, სექტორისათვის კანონის არსებობის დადებითი და 

უარყოფითი ეფექტი. განხილულია საქართველოს განვითარების დონის მსგავსი 

ქვეყნების ბიზნეს სექტორის მდგომარეობა. საქართველოში რეგისტრირებული 

სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოების მიერ  მომზადებული და გამოქვეყნებული 

ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე წარმოჩენილია ამ კანონის არსებობის 

აუცილებლობა.  აღნიშნული კვლევის განსახორციელებლად მოხდა კომპანიების 

ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი სხვადასხვა მეთოდების საშუალებით, კერძოდ: 

APV, WACC, TCF, FTE, მულტიპლიკატორებისა და კოეფიციენტების გამოთვლის 

მეთოდებით. კომპანიების ფინანსური მონაცემები კი აღებულია ფინანსური 

ანგარიშგებების პორტალიდან (Reportal.ge). კვლევის პროცესში შევისწავლეთ ის 

ძირითადი მოთხოვნები, რომლებიც დაუწესდათ ორგანიზაციებსა და აუდიტორულ 

კომპანიებს. ჩატარდა რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევა, კერძოდ, დახურული 

კითხვარის საშუალებით გამოიკითხა საქართველოში ფუნქციონირებადი კომპანიების 

ფინანსურ დეპარტამენტში დასაქმებული პირები. კვლევის საფუძველზე დადგინდა 

ფირმებისა და აუდიტორული კომპანიების მზაობა - აღნიშნული რეგულაციისადმი. 

კვლევის შედარების მეთოდის გამოყენებით, განხილულია განვითარებული ეკონომიკის 

მქონე ევროპული ქვეყნების ბიზნეს სექტორი და მათი რეგულაციები. აღნიშნული 
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კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით, შემუშავდა გარკვეული სახის რეკომენდაციები 

აუდიტორებისათვის, საქართველოს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისათვისა და 

სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.  
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  Abstract 

 

 

The Master thesis - ,,Gergian Law, ,,On Accounting, reporting and Audit”, influence on business 

sector, analysing the results of implemented regulations on business sector in accounting, financial 

reporting and audits sphere. Which precondition was agreement on Association between Georgia 

and the European Union. The work aims to show, interested people, the result which is caused by 

the implementation of this law. In particular, in the work is analyzed: the situation of business 

sector before and after adoption of this law, positive and negative effects of the law existence for 

the sector. Is discussed the situation of business sectors, in similar development countries as 

Georgia. On the basis of prepared and published financial statements, is shown the state of 

different categories of enterprises, which are registered in Georgia. For implementing the 

research, analyzed the finanacial state of companies, using the different kind of methods, 

namley: APV, WACC, TCF, FTE, multipliers and coefficients calculating methods. The financial 

data of the companies are taken from the financial statements portal (Reportal.ge). In the 

process of research, we realised the basic requirements for organizations and auditing 

companies. Has been conducted quantitative and qualitative research. In particular, people who 

are employed in the financial departments of companies, which are operating in Georgia, were 

interviewed  by closed questionnaire. Based on the research data, firms and audit companies 

readiness towards indicated regulations have been determined. By using the comperative 

method of the research, the business sector and its’ regulations of economically develeped 

European countries are discussed. Based on the following researched data, particular 

recommendations have been drawn for the audit companies, for Georgia’s business sector and 

for the interested sides. 

 

 

 


