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 1. ფინანსური მართვა 

1.1. ფინანსური მენეჯმენტის განმარტება, როლი, ფუნქციები 

რატომ არის მნიშვნელოვანი ფინანსური მართვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის 

ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციაში ნაკლები პრიორიტეტი ენიჭება ფინანსურ მართვას. ხშირ შემთხვევაში 

ორგანიზაციებისათვის დამახასიათებელია სუსტი ფინანსური დაგეგმვისა და მონიტორინგის სისტემა. 

არასამთავრობო ორგანიზაციები ფუნქციონირებენ სწრაფად ცვალებად და კონკურენტულ სამყაროში. გამოწვევებით 

სავსე გარემოში მათი სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად ხელმძღვანელებს სჭირდებათ სათანადო 

ინფორმაცია და რწმენა, რომ შეძლონ ფინანსური მართვის ინსტრუმენტების სრულად გამოყენება. 

კარგი პრაქტიკა ფინანსურ მართვაში: 

 ეხმარება ხელმძღვანელებს, რომ იყვნენ ეფექტურები და ეფექტიანად მართონ რესურსები, რათა მიაღწიონ 
მიზნებს და შეასრულონ დაინტერესებულ მხარეთა წინაშე აღებული ვალდებულებები; 

 ხელს უწყობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ იყვნენ მეტად ანგარიშვალდებულები დონორებისა და 
სხვა დაინტერესებული მხარეების წინაშე; 

 აყალიბებს დამფინანსებლებში, პარტნიორებსა და მოსარგებლეებში არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისადმი პატივისცემასა და რწმენას; 

 არასამთავრობო ორგანიზაციებს აძლევს უპირატესობას კონკურენტულ გარემოში მწირი რესურსების 
მოსაპოვებლად, რომელთა რაოდენობა სულ უფრო მცირდება; 

 ხელს უწყობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მოემზადონ გრძელვადი  ან პერსპექტივაში 
სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად და თანდათან გაზარდონ მათ მიერ გამომუშავებული თანხის 
ოდენობა. 

რა არის ფინანსური მართვა 

ფინანსური მართვა მხოლოდ ბუღალტერია არ არის. ის ორგანიზაციის მართვის განუყოფელი ნაწილია და არ უნდა 

განვიხილოთ, როგორც ფინანსურ საკითხებზე პასუხისმგებელი პერსონალის მიერ განსახორციელებელი ცალკეული 

ღონისძიება. 

ფინანსური მართვა არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის იგივეა, რაც ტექნიკური მომსახურება ავტომანქანისთვის. თუ 

ჩვენ არ ჩავასხამთ კარგი ხარისხის საწვავს და ზეთს ავტომანქანაში და მას რეგულარულად არ ვატარებთ, ის 

დაზიანდება და ეფექტურად ვერ იმუშავებს. თუ ამას ყურადღებას არ მივაქცევთ, საბოლოოდ მანქანა საერთოდ 

გაჩერდება და ვერ მივა დანიშნულების ადგილამდე. 

ფინანსური მართვა მოიცავს ორგანიზაციის ფინანსური რესურსების დაგეგმვას, ორგანიზებას, კონტროლს და 

მონიტორინგს მიზნების მისაღწევად. 

მწირი რესურსების მართვა 

არასამთავრობო ორგანიზაციები საქმიანობენ კონკურენტულ გარემოში, სადაც სულ უფრო მცირდება დონორთა 

დაფინანსება. ამიტომ უნდა უზრუნველვყოთ დონორების მიერ გამოყოფილი თანხებისა და რესურსების სათანადოდ 

გამოყენება ორგანიზაციის მისიისა და მიზნების მისაღწევად. 

რისკის მართვა 

ყველა ორგანიზაცია დგას შიდა და გარე რისკების წინაშე, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მის ფუნქციონირებას 

და არსებობასაც კი (მაგ., თანხების უკან წაღება, ხანძარი ოფისში ან თაღლითობის შემთხვევა). რისკების მართვა უნდა 
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მოხდეს ორგანიზებულად, რაც მიზნად ისახავს მათ მიერ გამოწვეული ზიანის შემცირებას. ამის გაკეთება 

შესაძლებელია ფინანსური კონტროლის სისტემისა და პროცედურების შემოღებით. 

სტრატეგიულად მართვა 

ფინანსური მართვა ზოგადად მართვის შემადგენელი ნაწილია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელმძღვანელმა ყურადღება 

უნდა მიაქციოს „დიდ სურათს“ როგორ ფინანსდება მთელი ორგანიზაცია საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში 

და ყურადღება არ უნდა გაამახვილოს მხოლოდ პროექტებსა და პროგრამებზე. 

მიზნების მიხედვით მართვა 

ფინანსური მართვა მოითხოვს პროექტსა და ორგანიზაციის მიზნებზე ყურადღების გამახვილებას. ფინანსური მართვის 

პროცესი დაგეგმვა, კეთება და განხილვა უწყვეტად მიმდინარეობს. 

ფინანსური მართვის პროცესი 

დაგეგმვა: როდესაც ორგანიზაცია ფუნქციონირებას იწყებს, ის ისახავს მიზნებს და გეგმავს განსახორციელებელ 

ღონისძიებებს. შემდეგი საფეხურია ამ ღონისძიებების განსახორციელებელი ხარჯებისთვის ფინანსური 

გეგმის მომზადება და იმის განსაზღვრა, სად უნდა მოიპოვოს საჭირო თანხები. 

კეთება: თანხების მიღების შემდეგ ხორციელდება ღონისძიებები დაგეგმვის ეტაპზე დასახული მიზნების 

მისაღწევად. 

კონტროლი: ფინანსური მონიტორინგის ანგარიში საშუალებას იძლევა ერთმანეთს შევადაროთ რეალური სიტუაცია 

და გეგმები. ამის მეშვეობით ხელმძღვანელი გადაწყვეტს, ორგანიზაცია მიჰყვება თუ არა დასახულ გზას 

მიზნების მისაღწევად წინასწარგანსაზღვრული გრაფიკით და ბიუჯეტის ფარგლებში. 

ფინანსური მართვის შემადგენელი ელემენტები 

არ არსებობს ფინანსური სისტემის ისეთი მოდელი, რომელიც ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას გამოადგება, 

თუმცა არსებობს რამდენიმე ბაზისური ელემენტი, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია ფინანსურ მართვაში 

კარგი პრაქტიკის მისაღწევად. 

ბუღალტრული ჩანაწერები 

თითოეულმა ორგანიზაციამ სწორად უნდა აწარმოოს განხორციელებულ ფინანსურ ტრანზაქციებთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაცია, რაც იმის მაჩვენებელია, როგორ ხდება თანხების გამოყენება. ბუღალტრული ჩანაწერები იძლევა 

ღირებულ ინფორმაციას იმის შესახებაც, როგორ ხდება ორგანიზაციის მართვა და აღწევს თუ არა ის თავის მიზნებს. 

ფინანსური დაგეგმვა 

ბიუჯეტი, დაკავშირებული ორგანიზაციის სტრატეგიულ და ოპერატიულ გეგმებთან, წარმოადგენს ნებისმიერი 

ფინანსური მართვის სისტემის ქვაკუთხედს და თანხების გამოყენების მონიტორინგის განუყოფელი ნაწილია. 

ფინანსური მონიტორინგი 

თუ ორგანიზაციას აქვს ბიუჯეტი და იგი აწარმოებს დროულ და გამჭირვალე ბუღალტრულ აღრიცხვას, ფინანსური 

ანგარიშის შედგენა არ წარმოადგენს რთულ ამოცანას. ფინანსური ანგარიშგება აძლევს ხელმძღვანელს საშუალებას 

შეაფასოს ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა. 
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შიდა კონტროლი 

კონტროლის, შემოწმებისა და დაბალანსების სისტემა, რასაც ერთობლივად შიდა კონტროლი ეწოდება, გამოიყენება 

ორგანიზაციის აქტივების დასაცავად და რისკების სამართავად. 

ზემოთნახსენები მექანიზმების გამოყენება უნდა ატარებდეს მუდმივ ხასიათს. ეფექტური ფინანსური კონტროლის 

უზრუნველყოფა შეუძლებელია მათი ნაწილობრივი განხორციელებით. მაგალითად, დიდად ნაყოფიერი არ იქნება 

დეტალური ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოება, თუ არ მოხდა მათი შემოწმება შეცდომების და გამორჩენილი 

ინფორმაციის აღმოჩენის მიზნით. უზუსტო ჩანაწერების შედეგად გვექნება მცდარი ინფორმაცია, რამაც თავის მხრივ 

შესაძლოა გამოიწვიოს ფინანსურ მართვასთან დაკავშირებით არასწორი გადაწყვეტილების მიღება. 

ფინანსური მართვის ინსტრუმენტები 

ბევრი და არა მხოლოდ ფინანსური ინსტრუმენტი არსებობს, რომელთა გამოყენებით ხელმძღვანელებს შეუძლიათ 

ფინანსური მართვის და კონტროლის კარგი პრაქტიკის დანერგვა. 

ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ ფინანსური მართვის თითოეული ფუნქციისთვის შემდეგი ინსტრუმენტები: 

1. დაგეგმვა დაგეგმვა საფუძვლად უდევს მართვის პროცესს და ორიენტირებულია იმაზე, რომ რაც შეიძლება 

კარგად მოვემზადოთ მომავლისათვის. გეგმის შედგენის პროცესში ხელმძღვანელი განიხილავს 

რამდენიმე ალტერნატიულ ვარიანტს და ღებულობს რიგ გადაწყვეტილებას მათი არჩევანის 

თაობაზე. 

დაგეგმვა ყოველთვის წინ უნდა უსწრებდეს კეთებას. 

ინსტრუმენტები: სტრატეგიული გეგმა, ბიზნესგეგმმა, სამოქმედო გეგმა, ბიუჯეტი, სამუშაო გეგმა, 

ფულადი ნაკადის პროგნოზირება, ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი და ა.შ. 

2. ორგანიზება უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის რესურსების (პერსონალი და მოხალისეები, 

სატრანსპორტო საშუალებები, ქონება, ფული) კოორდინირება ზოგადი გეგმის განხორციელების 

უზრუნველსაყოფად. მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს ვინ და რა სამუშაოს ასრულებს, რა ვადაში, 

შემსრულებლის ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები. 

ინსტრუმენტები: წესდება, ორგანიგრამა, სამუშაოთა აღწერილობები, ანგარიშთა გეგმა, 

ფინანსური სახელმძღვანელო, ბიუჯეტი და ა.შ. 

3. კონტროლი კონტროლის, შეკავების და ბალანსირების სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ პროგრამის განხორციელების დროს სათანადოდ მოხდეს რესურსებისა 

და პროცედურების გამოყენება. 

ინსტრუმენტები: ბიუჯეტი, დელეგირებული უფლებამოსილება, შესყიდვის პროცედურა, 

შედარებები, შიდა და გარე აუდიტი, ძირითადი აქტივების (საშუალებების) 

აღრიცხვის რეგისტრი, ავტომანქანების რეგულაციები, დაზღვევა და ა.შ. 

4. მონიტორინგი ხელმძღვანელებისა და დაინტერესებული მხარეებისათვის მონიტორინგის მიზნით რეგულარული 

და დროული ინფორმაციის მიწოდებას. მონიტორინგი მოიცავს ფაქტიური მონაცემების 

შედარებას დაგეგმილთან რათა შეფასდეს გეგმების ეფექტურობა, დროულად გამოვლინდეს 

ნაკლოვანება და საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდეს მაკორექტირებელი ზომები. 

ინსტრუმენტები: შესრულების ანგარიში, ბიუჯეტის მონიტორინგის ანგარიში, ანგარიში ფულადი 

ნაკადის შესახებ, ფინანსური ანგარიში, პროექტის ანგარიში, აუდიტის ანგარიში, 

შეფასების ანგარიში და ა.შ. 
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1.2. შიდა კონტროლი და ფინანსური პოლიტიკა 

შიდა კონტროლის სისტემა უზრუნველყოფს: 

 ორგანიზაციის მიერ მომზადებული და წარდგენილი ფინანსური და არაფინანსური საანგარიშგებო და 
ოპერატიული ინფორმაცია საიმედოა და არ გააჩნია არსებითი შეცდომები, შეუსაბამობები ან გამოტოვებები; 

 ორგანიზაციის საქმიანობა შესაბამისობაშია ყველა მნიშვნელოვან საკანონმდებლო, მარეგლამენტირებელ, 
შიდაორგანიზაციულ პოლიტიკებთან, პროცედურებთან და მიღწეულ შეთანხმებებთან; არ არსებობს 
არალეგალური, არაეთიკური ან არაკეთილსინდისიერი საქმიანობის განხორციელების არსებითი რისკი; 

 ორგანიზაციის ყველა აქტივი დაცულია არასანქცირებული წვდომისაგან, დაკარგვისაგან, დატაცებისაგან ან 
არასათანადო გამოყენებისაგან; 

 ორგანიზაციის რესურსები გამოიყენება ეკონომიურად და პროდუქტიულად; ხელმძღვანელობა ყოველთვის 
ცდილობს მინიმალური დანახარჯებით მიიღოს მაქსიმალური შედეგები და გამორიცხოს გაუმართლებლად 
მაღალი და არაგონივრული ხარჯების, მოცდენების ან დანაკარგების წარმოშობისა და პოტენციური 
შემოსავლების ხელიდან გაშვების საფრთხე; 

 დროულად და სრულადა იქნება მიღწეული ორგანიზაციის საქმიანობის სტრატეგიული, წლიური და 
ოპერატიული გეგმებისა და პროგრამებს მიზნები და ამოცანები. 

განვსაზღვროთ თუ რა არის შიდა კონტროლი და შიდა კონტროლის სისტემა. 

„ტრედვეის“ კომისიის სპონსორი ორგანიზაციების კომიტეტს (COSO) შიდა კონტროლი ასე აქვს განმარტებული: შიდა 

კონტროლი არის პროცესი, რომელსაც ზეგავლენას ახდენს დირექტორთა საბჭო, მენეჯმენტი და სხვა 

თანამშრომლები. ის იქმნება  და ფუნქციონირებს იმისათვის, რომ მიღებულ იქნეს საათადო (გონივრული) რწმუნება 

ორგანიზაციის შემდეგი მიზნების მიღწევის თაობაზე: 

 საქმიანობის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული ოპერაციების 
პროდუქტიულობა და ეფექტიანობა; 

 ორგანიზაციის ფინანსური და არაფინანსური 
ანგარიშგების    ინფორმაციის სანდოობა; 

 ორგანიზაციის  შესაბამისობა  
მარეგულირებელ  ნორმებთან და 
კანონმდებლობასთან. 

 

შიდა კონტროლის სისტემა შესდგება 5 ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული, ანუ ინტეგრირებული 

ელემენტისაგან: 

1. კონტროლის გარემო; 

2. რისკის შეფასება; 

3. კონტროლის პროცედურები; 

4. ინფორმაცია და კომუნიკაცია; 

5. მონიტორინგი. 

შიდა კონტროლი არ არის დასრულებული პროცესი, ან „ერთხელ და სამუდამოდ შექმნილი“ სისტემა. ის შეგვიძლია 

წარმოვიდგინოთ როგორც უწყვეტი პროცესი, რომლის განმავლობაშიც ორგანიზაციის, დეპარტამენტის ან 

ცალკეული პროცესის დონეზე ყალიბდება და მუდმივად ვითარდება შიდა კონტროლის ყველა კომპონენტი, რაც 

თავის მხრივ, ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას უზრუნველყოფს ადეკვატური, თუმცა არა აბსოლუტური გარანტიით 

იმის თაობაზე, რომ კანონიერი და ეთიკური გზებით, დროულად, სრულად და სწორად იქნება მიღწეული კონკრეტული 

ორგანიზაციის საქმიანობის ან პროცესის მიზნები და ამოცანები, ამ უკანასკნელის ხელთ არსებული რესურსების 

ეფექტიანად, პროდუქტიულად და რაციონალური გამოყენებით. 

თუ ყოველივე ზემოაღნიშნულს გავაანალიზებთ, დავრწმუნდებით, რომ შიდა კონტროლის პროცესების და, 

შესაბამისად, შიდა კონტროლის სისტემის ელემენტების ინიცირება, დამკვიდრება და მუდმივი სრულყოფა 

წარმოადგენს ორგანიზაციის უმაღლესი მენეჯმენტის ერთერთ ფუნდამენტურ პასუხისმგებლობასა და 

ვალდებულებას. ეს იმით აიხსნება, რომ მენეჯმენტის საქმიანობის შეფასება, საბოლოო ჯამში, მოხდება არა იმით, თუ 

რამდენად ამბიციური და ლამაზი ამოცანები და მიზეზები დასახა, არამედ იმით, თუ რამდენად სწორად, სრულად და 

დროულად მიაღწია მან, და რამდენად მიზანმიმართული და სწორი იყო მისი ძალისხმევა ამ მიზნის მისაღწევად. 

მისივე პასუხისმგებლობას განეკუთვნება ამ პროცესების განხორციელებასთან დაკავშირებული არსებითი 
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ხელისშემშლელი შემთხვევების გამოვლენა, ანალიზი და პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, 

რათა დარწმუნდეს, რომ მოვლენების ყველაზე უარესი სცენარის განვითარების შემთხვევაშიც კი, ორგანიზაციის 

მიზნების მიღწევის შესაძლებლობა შენარჩუნებულია. გარდა ამისა, ორგანიზაციის ხელმღვანელობის 

პასუხისმგებლობის სფეროს განეკუთვნება შიდა კონტროლის როგორ კონკრეტულ მიზნებზე ორიენტირებული 

სისტემის ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის რეგულარული მონიტორინგი და მის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. 

იმისათვის, რომ ორგანიზაცია იყოს წარმატებული და შედეგიანი, მისმა მენეჯმენტმა უნდა უზრუნველყოს საქმიანობის 

მთლიანი ციკლის წარმატებით განხორციელება: დაგეგმვიდან აღრიცხვაანგარიშგებამდე. ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელოს უნდა გააჩნდეს ადეკვატური გარანტიის შემქმნელი მექანიზმები, არა მარტო მიზნების დასაგეგმად, 

არამედ იმისთვისაც, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს ყველა შესაბამისი პროცესის ეკონომიურად და პროდუქტიულად 

წარმართვა და კონკრეტული შედეგების მიღება, მათ შორის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა, შედეგიანობის 

მონიტორინგი, აღრიცხვა და ანგარიშგება. ეს პროცესები იმდენად ორგანულადაა დაკავშირებული ერთმანეთთან და 

იმდენად უშუალოდაა მიბმული მენეჯმენტის უშუალო პასუხისმგებლობასთან, რომ რთულია ისინი ერთმანეთისგან 

განაცალკევო. ამდენად,  შიდა კონტროლის პროცესების ორგანიზაციის მიზნებთან მიბმა არათუ ლოგიკურია, არამედ 

გარდაუვალია. 

ცხრილი 1. მითები შიდა კონტროლზე 
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კონტროლის გარემო 

კონტროლის გარემოს ქვეშ, ერთი მხრივ, მოიაზრება შიდა კონტროლთან მიმართებაში ხელმძღვანელობის 

დეკლარირებული შეხედულებები, პოზიციები და ორგანიზაციის მასშტაბით გავრცელებული მესიჯები და, მეორე 
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მხრივ, მის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები, დამკვიდრებული ღირებულებები და ფაქტიური ქმედებები. რაც 

უფრო დიდია სხვაობა ამ ორ ასპექტს შორის, მით უფრო ნაკლები შანსი არსებობს ორგანიზაციაში ქმედითი შიდა 

კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის. ორგანიზაციის მმართველობითი სისტემის მაღალ რგოლებში 

არსებულ მდგომარეობას მაღალ ეშელონებში არსებული მორალური კლიმატი უწოდეს. 

COSOს შიდა კონტროლის სისტემის მოდელის მიხედვით, შიდა კონტროლის გარემო: 

განსაზღვრავს საერთო კლიმატს, რომელიც ზეგავლენას ახდენს შიდა კონტროლთან მიმართებაში, 

ორგანიზაციის თანამშრომელთა ცნობიერებაზე და არის საფუძველი, რომელზეც აგებულია შიდა 

კონტროლის სხვა ელემენტები, ორგანიზაციის შიდა სტრუქტურა და შიდა წესრიგი. 

კონტროლის გარემოს ფაქტორებია: 

 ორგანიზაციის თანამშრომელთა პატიოსნება, ეთიკური ღირებულებები  და კომპეტენტურობა; 

 მართვის ფილოსოფია და ოპერატიული საქმიანობის სტილი; 

 ის მიდგომები, რომელიც გამოიყენება მენეჯერული უფლებამოსილებისა და პასუხისმგებლობების 
განსაზღვრისათვის, თანამშრომელთა საქმიანობის ორგანიზებისა და განვითარებისათვის; 

 დირექტორთა საბჭოს მიერ დადგენილი აქცენტები და პრიორიტეტული მიმართულებები. 

ამდენად, შიდა კონტროლის მოდელმა, ფორმალიზებულ კონტროლებთან ერთად (მისი მაგალითებია: 

ორგანიზაციის საქმიანობის დებულება, ძირითადი პოლიტიკები, ორგანიგრამა, წერილობითი პოლიტიკები), 

მნიშვნელოვნად მიიჩნია არაფორმალიზებული კონტროლებიც(მისი მაგალითებია: აღმასრულებელი მენეჯმენტის 

კეთილსინდისიერება, მართვის სტილი, ორგანიზაციაში გაბატონებული ეთიკური ღირებულებები, კვალიფიკაცია, 

ნდობა და ა.შ) 

კეთილსინდისიერი და პასუხისმგებლიანი აღმასრულებელი მენეჯმენტი წერილობით ან ზეპირად ნათლად 

აყალიბებს და ადეკლარირებს, თუ რა უნდა გააკეთოს და აკეთებს იმას, რასაც ამბობს და ადეკლარირებს. ქმედითი 

შიდა კონტროლის გარემოს ჩამოსაყალიბებლად აუცილებელია ხელმძღვანელობამ, პირველ რიგში, საკუთარი 

სამაგალითო ქცევით უზრუნველყოს ჯანსაღი და ისეთი მასტიმულირებელი კონტროლის გარემოს ჩამოყალიბება, 

რომ სხვა თანამშრომლებსაც შეექმნათ კეთილსინდისიერად ქმედების მოტივაცია და სწორი წარმოდგენა 

ორგანიზაციის შიდა კონტროლის მნიშვნელობის თაობაზე და ამ სისტემაში მათი როლებისა და მოვალეობების 

შესახებ. 

რისკის შეფასება 

რისკის საკმაოდ ლაკონურ, თუმცა საკმაოდ ეფექტურ განმარტებას იძლევა შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტი, რომლის 

მიხედვითაც: 

რისკი არის მომავალში გარკვეული მოვლენების წარმოშობის შესაძლებლობა, რომელსაც შეუძლია 

ზემოქმედება იქონიოს ორგანიზაციის მიზნების მიღწევაზე. რისკი იზომება სარისკო მოვლენის მოხდენის 

ალბათობით და მოვლენის მატერიალიზაციით მიღებული შედეგით. 

სარისკო მოვლენების განსაზღვრისა და რისკების არტიკულირებისათვის ორგანიზაციათა უმეტესობა იყენებს 

საკმაოდ ლოგიკურ და მარტივ გზას, რომლის არსიც მდგომარეობს იმაში, რომ სარისკო მოვლენების/რისკების 

გამოვლენა და არტიკულირება უმჯობესია განხორციელდეს მხოლოდ კონკრეტულ მიზანთან მიმართებაში, მის 

კონტექსტში. ამისათვის აუცილებელია, მოხერხდეს გრძელვადიანი მიზნების ტრანსფორმაცია ზოგადი ფორმატიდან 

მაქსიმალურად აღქმად და კონკრეტულ „სმარტ“ მიზნებად. ანუ აბსტრაქტული მიზანი ჯერ უნდა გარდაიქმნას 

კონკრეტულ, გაზომვად, მიღწევად, აქტუალურ და დროში გაწერილ ოპერატიულ ამოცანებად, ქმედებებად და 

ღონისძიებებად. ეს გარემოება კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს მიზნების ნათლად 

ჩამოყალიბებას და რაოდენ მჭიდროა მიზნებირისკიკონტროლის ზემოაღწერილი კავშირი. 

რისკის სტანდარტული ტექსტი უნდა მიუთითებდეს არამარტო სარისკო მოვლენას, არამედ იმასაც, თუ რომელი 

კონკრეტული გამომწვევი მიზეზით, რა კონკრეტული ზეგავლენა შეიძლება მიიღოს ორგანიზაციამ სარისკო მოვლენის 

მატერიალიზაციის შემთხვევაში. 



4 

მას შემდეგ, რაც მენეჯმენტი მოახერხებს სარისკო მოვლენების დადგენას და აღწერს კონკრეტულ რისკებს, 

ორგანიზაციის კონტექსტში აქტუალური ხდება იმ კრიტერიუმების შერჩევა და ფორმალიზება, რომლითაც მოხდება 

გამოვლენილი რისკის მატერიალიზაციის შესაძლებლობისა და მოსალოდნელი შედეგების პირველადი შესწავლა, 

ანუ რისკის ანალიზი. რისკის ანალიზის ზოგადი მიზანია შეფასდეს კონკრეტული სახის რისკებისადმი ორგანიზაციის 

კონკრეტული სფეროს, პროცესის ან მთლიანად ორგანიზაციის დაქვემდებარებულების ხარისხი და ასახოს ის 

რაოდენობრივ და ხარისხობრივ განზომილებაში. 

რისკის ანალიზისთვის უმეტეს შემთხვევაში გამოიყენება ორი განზომილება, ესენია: კონკრეტული რისკის მოხდენის 

ალბათობა და რისკის მატერიალიზაციის შედეგად მიღებული ზეგავლენა, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში გამოისახება 

ღირებულებით ფორმით. როგორც წესი, რისკის ანალიზისთვის გამოყენებული მიდგომები ასახულ და 

ფორმალიზებულ უნდა იქნეს ორგანიზაციის რისკის მართვის პოლიტიკის დოკუმენტში ან სხვა მარეგლამენტირებელ 

დოკუმენტში, ორგანიზაციის კონტექსტის გათვალისწინებით. აქვე უნდა განისაზღვროს თითოეული 

განზომილებისათვის მისაღები შეფასებითი ფორმა. როგორც ალბათობის ისე ზეგავლენის შესაფასებლად, 

ჩვეულებრივ, გამოიყენება ქულობრივი ან რეიტინგული შკალა. რეკომენდებულია, თითოეულის ქულის უკან 

მოიაზრებდეს მარტივად იდენტიფიცირებადი და არაორაზროვანი მდგომარეობა, საფეხური ან კონდიცია, რამაც 

უნდა უზრუნველყოს მთლიანად შეფასების მეთოდის საიმედოობა და თანამიმდევრულობა, რაც რეალურად არცთუ 

მარტივი საქმეა. პრაქტიკაში გავრცელებულია 4 ან 5 საფეხურიანი ქულობრივი შკალა. 

რისკის ზეგავლენის შესაფასებლად და, შესაბამისად, ქულობრივი შკალის დასადგენად შეიძლება გამოყენებულ 

იქნეს ისეთი კრიტერიუმები, როგორიცაა: ორგანიზაციის ფინანსური, რეპუტაციული, ადამიანური, იურიდიული, 

უსაფრთხოების, ეკოლოგიური, კლიენტებზე ზემოქმედების სიდიდე და ხარისხი. 

რაც შეეხება რისკის ალბათობას, ის ზომავს კონკრეტულ რისკში მითითებული სარისკო მოვლენის, ანუ რისკის მიზეზის 

წარმოშობის შესაძლებლობას. ის შეიძლება გამოისახოს ხარისხობრივ განზომილებაში მოხდენის 

შესაძლებლობების ან შანსის მიხედვით (მაგალითად, მაღალალბათური, სრულებით შესაძლო, სავარაუდო, 

ანომალური), ან მოხდენის სტატისტიკური სიხშირის ან ალბათობის რაოდენობრივი შეფასების მიხედვით 

(მაგალითად, ხშირი  წელიწადში სამჯერ, ან 3040 პროცენტული ალბათობა. 

ორგანიზაციის მხრიდან ყველა რისკის გამოვლენა და მათზე რეაგირება თითქმის უტოპიური და ამავე დროს 

არარაციონალური გადაწყვეტილება იქნებოდა. შესაბამისად, რისკის მართვის პოლიტიკის ერთერთი 

ფუძემდებლური პრინციპია, რომ ორგანიზაციამ უზრუნველყოს მხოლოდ ისეთი რისკების გამოვლენა და რეაგირება, 

რომლებსაც ინდივიდუალურად ან აგრეგირებულად ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანი ან ფატალური ზეგავლენის 

პოტენციალი გააჩნია. ამდენად, ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნების დადგენის, რისკის გამოვლენის, შეფასებისა და 

ანალიზის პროცესების უმთავრესი მიზანი ისაა, რომ განისაზღვროს კონკრეტული ორგანიზაციისთვის ყველაზე 

პრიორიტეტული, ანუ ფატალური და მაღალი ზეგავლენის მქონე რისკები. 

რისკების ანალიზის შემდეგ ორგანიზაციებს გააჩნიათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმისათვის, რომ მოხდეს მათი 

პრიორიტეტულობის მიხედვით დაყოფა, მათი შინაარსის, ალბათობის, ზეგავლენისთვის გამოყენებული 

რაოდენობრივი საზომების მიხედვით. ყველაზე ლოგიკურია რისკების რანჟირება „ყველაზე კრიტიკულიდან“ ყველაზე 

„არაარსებითისაკენ“. ჩვეულებრივ, რისკის კრიტიკულობის ანუ პრიორიტეტულობის განმსაზღვრელია მისი 

ზეგავლენა და არა ამდენად მისი ალბათობა. 

რისკის/ების სამართავად ორგანიზაციას სჭირდება უფრო კონკრეტული შინაარსის მიზანმიმართული ქმედებებში და 

კონტროლის პროცედურები რათა რისკზე რეაგირების ღონისძიებები განხორციელდეს ისე, როგორც ეს მენეჯმენტმა 

გადაწყვიტა. 

კონტროლის ღონისძიებები/პროცედურები 

კონტროლის ღონისძიებები უნდა დაინერგოს რისკების სამართავად და ორგანიზაციის მიერ მიზნების მისაღწევად. ეს 

საქმიანობები ემყარება წინასწარ გაწერილ წესებს, პრინციპებს და პროცედურებს. შესაბამისად, შიდა კონტროლები 

შეიძლება 3 კატეგორიად დაიყოს: 

 პრევენციული კონტროლი ისეთი კონტროლის ღონისძიებებია, რომლებიც ხორციელდება გადაცდომის 
პრევენციის მიზნით. ისინი ძირითადად დოკუმენტური ხასიათისაა (მაგ. სტრატეგიები, პროცედურული 
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სახელმძღვანელოები, დეტალური სამუშაოს აღწერილობები და აშ.) ან მოიცავენ სპეციფიკურ 
პროცედურებს; 

 აღმომჩენი კონტროლი აღნიშნული ტიპის კონტროლის ღონისძიებები იქმნება შეცდომების გამოსავლენად, 
იმ შემთხვევაში, თუ მათ უკვე ჰქონდათ ადგილი. ასეთი კონტროლის ღონისძიების მაგალითია დასტური 
განხორციელებულ გადარიცხვაზე; 

 მაკორექტირებელი კონტროლი ემსახურება უკვე დამდგარი არასასურველი შედეგების გამოსწორებას. 

ქვემოთ არის მოცემული შიდა კონტროლის ღონისძიებები, რომლებიც მოიცავს ორგანიზაციას და ზოგად 

ზედამხედველობას, ოპერაციებს, ავტორიზაციის პროცესის სისრულეს და სიზუსტეს, აქტივების დაცვას, სისტემების 

შემუშავებას და დოკუმენტირებას. 

კონტროლის ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს: 

 ვალდებულებების გამიჯვნას იმგვარად, რომ 
ერთი და იგივე პირი ერთდროულად არ იყოს 
პასუხისმგებელი ერთზე მეტ მომდევნო 
პროცედურაზე: ავტორიზაცია, განხორციელება, 
აღრიცხვა, კონტროლი; 

 წერილობით ავტორიზაციას (ვიზირებას) და 
დამტკიცების პროცედურებს; 

 ორმაგი ხელმოწერის სისტემას, როდესაც 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელის და მეორე 
პირის შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელის 
ან უფლებამოსილი პირის ხელმოწერების 
გარეშე ვერ შესრულდება რაიმე ვალდებულება 
და გადარიცხვა; 

 აქტივების და ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის წესები; 

 ყველა ოპერაციის აღრიცხვის პროცედურები; 

 წერილობითი წესები აქტივების და 
დაკავშირებული ფინანსური და არაფინანსური 
ინფორმაციის დასაცავად; 

 წინასწარი, მიმდინარე და შემდგომი 
კონტროლის განხორციელება; 

 ზედამხედველობა; 

 ყველა შესრულებული ოპერაციის სრული, 
ზუსტი, სწრაფი და რეგულარული აღრიცხვის 
პროცედურების დანერგვა; 

 საოპერაციო საქმიანობის განხილვა, 
ეფექტურობის შეფასება და ოპერაციების, 
პროცესების და საქმიანობების შესწავლა 
წესებთან, სტრატეგიასთან, პროცედურებთან ან 
სხვა მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
უზრუნველსაყოფად; 

 საკადრო რესურსების მართვის პროცედურები; 

 ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ყველა 
ოპერაციის დოკუმენტირება. 

კონტროლის ღონისძიებები, როგორც კონტროლის სისტემის კომპონენტი, მოიცავს სტრატეგიას, წესებს, 

პროცედურებს და ქმედებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ორგანიზაციის მიზნების მიღწევაზე რისკების ზემოქმედების 

შემცირებას და ხელს უწყობს ხელმძღვანელების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებას. მაგალითად, 

კონტროლის ღონისძიებები გულისხმობს წესების და პროცედურების დანერგვას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

ორგანიზაცის აქტივები და ინფორმაცია დაცული იქნეს განადგურებისაგან, მოპარვისაგან, უნებართვო წვდომისაგანა 

და გამოყენებისაგან. კონტროლი მნიშვნელოვნად ამცირებს აქტივების უნებართვო გამოყენებას ან დაკარგვის რისკს. 

ეს წესები და პროცედურები მიეწოდებათ ორგანიზაციის თანამშრომლებს გასაცნობად. გაწერილი კონტროლის 

ღონისძიება გულისხმობს პასუხისმგებლობების გამიჯვნას იმგვარად, რომ ერთ თანამშრომელს ერთი სამუშაო 

პროცესის ფარგლებში არ ჰქონდეს დამტკიცების, განხორციელების, აღრიცხვის და კონტროლის უფლებამოსილება. 

აღნიშნული საჭიროა ცდომილებების, თაღლითობის და დარღვევების რისკის შესამცირებლად. პასუხისმგებლობების 

გამიჯვნა მოითხოვს, რომ ხელმძღვანელებმა შეიმუშაონ წერილობითი ნორმები და პროცედურები და შექმნან ის 

საჭირო პროცედურები, რომელთა მეშვეობითაც აღკვეთილი იქნება ისეთი მდგომარეობის დადგომა, როდესაც ერთი 

თანამშრომელი აკონტროლებს ყველა ძირითად საქმიანობას და პროცესებს ორგანიზაციაში. 

იდენტიფიცირებულ რისკებზე დაყრდნობით, ორგანიზაციის მენეჯერები განსაზღვრავენ კონტროლის ღონისძიებების 

მოცულობას და ხასიათს, რომელიც უნდა დაინერგოს ორგანიზაციაში. კონტროლის ღონისძიებები უნდა იყოს 

ადეკვატური და მათი განხორციელების ხარჯები არ უნდა აჭარბებდნენ მოსალოდნელ სარგებელს. 
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ინფორმაცია და კომუნიკაცია 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა უნდა დანერგოს საიმედო, ყოვლისმომცველი და ადვილად ხელმისაწვდომი 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს: 

 შესაძლებლობას ყველა თანამშრომლისათვის მათი ფუნქციების და პასუხისმგებლობების შესახებ მიიღოს 
სრული ინფორმაცია და შესაბამისი ინსტრუქციები; 

 ინფორმაციას ორგანიზაციის საქმიანობის და შესაბამისი გარე ღონისძიებების შესახებ, განახლებული და 
საიმედო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მართვის ყველა დონეზე; 

 საიმედო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემების შექმნას და მათ ფუნქციონირებას, რომელიც 
მოიცავს ყველა ოპერაციის და საქმიანობების დოკუმენტირებას და უზრუნველყოფს ორგანიზაციის შიგნით 
არსებული პროცესების მოკლე ვადიანობას. 

კონტროლის ეს კომპონენტი ასევე მოიცავს ხელმძღვანელების ვალდებულებას ანგარიშვალდებულნი იყვნენ მათ 

ორგანიზაციაში ფინანსური მართვის და კონტროლის სისტემების მდგომარეობასთან მიმართებაში. ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელები ვალდებულნი არიან შექმნან საინფორმაციო საკომუნიკაციო სისტემა და უზრუნველყონ მისი 

საიმედო ფუნქციონირება, მათ შორის უზრუნველყონ: 

 ეფექტური, დროული და საიმედო 
ანგარიშგების სისტემის შემუშავება; 

 ეფექტური კომუნიკაცია ორგანიზაციის ყველა 
იერარქიულ დონეზე; 

 სანდო ინფორმაციის მოძიება, დახარისხება და 
განაწილება ორგანიზაციის შიგნით დროულად 
და შესაბამისი ფორმებით; 

 დოკუმენტების შედგენის, გამოყენების, ბრუნვის 
და დაარქივების წესების განსაზღვრის 
ორგანიზებული სისტემის შემუშავება; 

 ყველა ოპერაციის, პროცესის და ქმედების 
დოკუმენტირება შემდგომში ადეკვატური 
აუდიტორული მოკვლევის უზრუნველყოფის 
მიზნით; 

 ორგანიზაციის მართვის ინტერესებიდან 
გამომდინარე, ისეთი საინფორმაციო სისტემის 
შექმნა, რომელიც ორგანიზაციის ყველა 
დონეზე უზრუნველყოფს ზუსტ და გასაგებ 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას 
კონკრეტული ოპერაციების შესახებ. 

ამრიგად, ეფექტური საინფორმაციო საკომუნიკაციო სისტემის არსებობა ორგანიზაციის უმაღლეს 

ხელმძღვანელობას, მენეჯერებს და ყველა თანამშრომელს აძლევს საშუალებას მიიღონ სათანადო ფორმით და 

ვადებში, საიმედო და შესაფერისი ინფორმაცია, რაც მათ სჭირდებათ საკუთარი მოვალეობების შესასრულებლად. 

მონიტორინგი და შეფასება 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია შიდა კონტროლის სისტემის მონიტორინგზე და მისი 

ადეკვატურობის შეფასებაზე იმისთვის, რომ უზრუნველყოს აღნიშნული სისტემის ქმედუნარიანობის შენარჩუნება და 

საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს ამ სისტემის ადეკვატურობის და ფუნქციონალურობის 

განახლება/გაუმჯობესება. 

ეს გულისხმობს ორგანიზაციაში ფინანსური მართვისა და კონტროლის სრულყოფილ შემოწმებას. აღნიშნულის მიზანს 

წარმოადგენს კონტროლის ღონისძიებების შესაბამისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და მათი 

შეცვლა/გაუმჯობესება, თუ აღმოჩნდება, რომ ამგვარი საჭიროება წარმოიშვა. 

მონიტორინგი შეიძლება განხორციელდეს მიმდინარე მონიტორინგის ღონისძიებების, ცალკე შეფასებების 

განხორციელების სახით ან მათი კომბინირებით. აღნიშნული საჭიროა იმისათვის რომ უზრუნველყოფილი იყოს შიდა 

კონტროლის სისტემის გავრცელება ორგანიზაციის ყველა დონეზე და ყველა სტრუქტურულ ერთეულს შორის. 

მიმდინარე მონიტორინგი ხორციელდება ორგანიზაციაში რეგულარული/რუტინული საქმიანობის დროს და 

ყოველთვის ხორციელდება დროის რეალურ მასშტაბში, ანუ ორგანიზაციის საქმიანობის პარალელურად. 

ხელმძღვანელები უზრუნველყოფენ ფინანსური მართვის და კონტროლის სისტემების მიმდინარე მონიტორინგს და 

განახლებას, აწარმოებენ ანგარიშს მონიტორინგის შედეგების შესახებ და იღებენ ზომებს შიდა კონტროლის სისტემის 

გაუმჯობესების მიზნით. 
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საჭიროების შემთხვევაში ხელმძღვანელები უზრუნველყოფენ სპეციალური შეფასებების/შემოწმებების მომზადებას 

შიდა კონტროლის სისტემების ადეკვატურობის  და ეფექტურობის შესახებ. ასეთი შეფასებები შეიძლება მომზადდეს 

თვითშეფასების სახით, ასევე კონტროლის გარემოს განხილვის/ანალიზის გზით და კონტროლის ღონისძიებების 

სპეციალური ტესტირების განხორციელებით. ცალკე შეფასებები, ასევე შეიძლება შესრულდეს აუდიტორების მიერ 

(გარე და შიდა). მონიტორინგი ასევე უზრუნველყოფს იმას რომ აუდიტორული შემოწმებების შედეგად მიღებული 

დასკვნები და შემუშავებული რეკომენდაციები ადეკვატურად და მყისიერად იყოს შესრულებული. მიმდინარე 

ვალდებულებების შესრულების პროცესში ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მონიტორინგს უწევს ფინანსური მართვისა 

და კონტროლის სისტემის და მისი ცალკეული ელემენტების ეფექტურობას. მონიტორინგის განხორიცელების დროს 

გამოვლენილი პრობლემები უნდა აღმოიფხვრას მათი აღმოჩენისთანავე. 

ქეისი: რისკზე ორიენტირებული კონტროლის პროცედურების შეფასება 

1995 წელი კიდევ დიდხანს დარჩება საბანკო რეგულირების საერთაშორისო პრაქტიკისა და ბრიტანეთის საბანკო 
სისტემის სირცხვილის წლად. ამ წელს თითქმის 240 წლის ბრიტანეთის უძველესი ბანკის „ბერინგის ბანკის“ერთმა 
თავზეხელაღებულმა თანამშრომელმა, ნიკოლას (ნიკ) ლისონმა, იაპონიისა და სინგაპურის ბაზრებზე ფასიანი 
ქაღალდის ინდივიდუალური დერივატიული  ვაჭრობით1, ბანკს 1.4 მილიარდის აშშ.დოლარის სიდიდის ზარალი 
მოუტანა ისე, რომ ბანკის ხელმძღვანელობა აზრზეც კი ვერ მოვიდა რა მოხდა. ბანკი, რომლის კლიენტიც თვით 
ბრიტანეთის დედოფალი იყო, გადახდისუუნაროდ გამოცხადდა და ის სიმბოლურ ფასად, ერთ ფუნტად შეიძინა 
ერთერთმა ნიდერლანდურმა ბანკმა. 

მაინც რა გაუჭირდა ასეთი სახელმოხვეჭილ ბრიტანულ ბანკს, რომ ერთ თავქარიან დილერს მიანდეს ბანკისა და 
დედოფლის აქტივების ბედი. 

ის, რაც ამ შემთხვევის წინარე მოვლენების ანალიზმა და გამოძიებამ გამოავლინა, იყო ერთი შეხედვით 
ტრივიალური, თუმცა უაღრესად შემაძრწუნებელი. კერძოდ, გაირკვა, რომ ეს ყველაფერი გამოიწვია ბანკის შიგნით 
არსებული საკომუნიკაციო და ანგარიშვალდებულების არხების არაადეკვატურობამ, ბანკის საქმიანობაზე 
არასათანადო საბანკო ზედამხედველობამ და დიდი ბრიტანეთის, იაპონიისა და სინგაპურის საბანკო 
ზედამხედველობის ინტიტუტებს შორის სუსტმა თანამშრომლობამ. 

გაირკვა, რომ ის, რაც მწარე სიურპრიზი აღმოჩნდა ბანკის ხელმძღვანელობისათვის, გამოცხადებულ სიკვდილის 
ქრონიკას ჰგავდა ფიუჩერსული ბაზრის მონაწილეებისათვის, რომლებიც გაკოტრებამდე სამი თვით ადრე 
აკვირდებოდნენ ბანკის კრიტიკულად მაღალ ღია პოზიციას. ნიუ-იორკის ერთ-ერთი ჯეჰირების2  ფონდის მენეჯერი 
იხსენებს, რომ გაკოტრებამდე ორი კვირით ადრე ბერინგის ბანკის მიერ შეძენილი, იაპონურ იენში დომინირებული 
კონტრაქტები, ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ინტენსიური მსჯელობის საგანი იყო. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ 
ამის თაობაზე ბანკის ხელმძღვანელობა ინფორმირებული არ იყო. უფრო სწორედ, აღმოჩნდა, რომ ბანკის 
გენერალური დირექტორისათვის დერივატებით ვაჭრობა აღიქმებოდა წმინდა ტექნიკურ ინსტრუმენტად მოგების 
გენერირებისათვის. მან არც კი იცოდა, თუ რას ნიშნავდა ის, ან რა კავშირი ჰქონდა მას ბანკის სტრატეგიასთან. 

ყველაზე საინტერესო მაინც ის იყო, რომ შორეულ აღმოსავლეთში, სინგაპურში მოკალათებულ ლისონს უფლება 
ჰქონდა თვითონ, ერთპიროვნულად ეწარმოებინა სინგაპურში განხორციელებული დილინგისა (ანუ 
კონტრაჰენტთან მოლაპარაკება) და ანგარიშსწორების ოპერაციები. უფლებამოსილების არასწორად გამიჯვნის ამ 
ფაქტის შესახებ, ბანკის სინგაპურის ფასიანი ქაღალდების განყოფილების ხელმძღვანელმა ჯერ კიდევ 1992 წელს 
გააფრთხილა ლონდონის მენეჯმენტი. ამის თაობაზე მითითებული იყო 1994 წელს ჩატარებულ შიდა აუდიტის 
ანგარიშშიც, თუმცა ბანკის ხელმძღვანელობამ მიიჩნია, რომ ეს არ იყო ისეთი პრობლემა, რომელიც მათი მხრიდან 
ოპერატიულ რეაგირებას მოითხოვდა. 

გარდა ამისა, როგორც გაირკვა ლისონისთვის არ იყო დაწესებული დერივატივებით ვაჭრობის ზედა ლიმიტიც, 
რომლის ფარგლებშიც მას შეეძლო ეწარმოებინა  საკუთარი ოპერაციები. 1992 წელს არასანქცირებული 
ოპერაციების შედეგების (ზარალის) გადასამალად მან შექმნა ფიქტიური ანგარიში, რომელშიც აკუმულირდებოდა 
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ამ ოპერაციებიდან მიღებული ზარალი. ამ ანგარიშის არსებობა ვერ გამოავლინა ვერც შიდა და ვერც გარე 
აუდიტორმა. ბრიტანეთის საბანკო რეგულირების მიხედვით, გარე აუდიტორი, რომელიც მსგავს პრობლემებზე 
ინფორმაციას მოიპოვებდა, ვალდებული იყო ეცნობებინა დიდი ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკისათვის და ეს 
ფაქტი აესახა თავის აუდიტორის წლიურ ანგარიშში. 

თუ კარგად დავაკვირდებით, ამ გლობალური სკანდალის ერთერთი ძირითადი „დამნაშავე“ ორგანიზაციის რისკის 
მართვის სისტემაა. თითქმის მისი ყველა ელემენტით. თუმცა მაინც შეიძლება განსაკუთრებულად „საპატიო“ 
ადგილი დაუთმოთ ორგანიზაციის შიდა კონტროლის პროცედურების არაადეკვატურობის პრობლემას. 

ფინანსური პოლიტიკა, როგორც შიდა კონტროლის ინსტრუმენტი 

ფინანსური პოლიტიკის მიზანია უზრუნველყოს ორგანიზაციის ფინანსურ მართვასთან დაკავშირებული ოპერაციების 

აღწერა და დოკუმენტირება, ფინანსური სისტემის ეფექტურობა, გამჭვირვალობა, მარტივი მმართველობა, 

კონტროლი, გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ზუსტი ფინანსური ინფორმაციის დროული მიღება, მოქმედი 

კანონმდებლობისა და დონორების რეგულაციებთან შესაბამისობა. 

ფინანსური პოლიტიკაში აქცენტირებული უნდა იყოს შემდეგი 5 სფერო: 

1. რეგულარგული ფინანსური ოპერაციების 

შესასრულებლად და გადაწყვეტილების 

მისაღებად აუცილებელია უფლებამოსილების 

მინიჭება; 

2. ინტერესთა კონფლიქტი; 

3. მკაფიო უფლებამოსილების მინიჭება თანხების 

გახარჯვაზე (მათ შორის სანქცირება, ჩეკის 

ხელმოწერა, ხელფასის დარიცხვაგაცემა); 

4. მკაფიო უფლებამოსილების მინიჭება 

ხელშეკრულებების გაფორმებაზე; 

5. ასუხისმგებლობის განსაზღვრა ზუსტი 

ფინანსური ჩანაწერების წარმოებაზე.  

 

ეფექტური ფინანსური პოლიტიკის შესაქმნელად უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი: 

გამოყენების სფერო 

ფინანსურ პოლიტიკაზე მუშაობის დაწყებისას არ უნდა გამოგვრჩეს ისეთი საბაზისო საკითხები როგორიცაა: 

 სააღრიცხვო პოლიტიკა; 

 ფულადი სახსრების მართვის პოლიტიკა; 

 რისკების მართვის პოლიტიკა; 

 შესყიდვების პოლიტიკა; 

 ფინანსური დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების 
პოლიტიკა; 

 გრანტების მართვის პოლიტიკა; 

 ვალდებულებების (ვალის) მართვის 
პოლიტიკა; 

 ანგარიშგების პოლიტიკა (შიდა და გარე); 

 აქტივების მართვის პოლიტიკა; 

 ფანდრაიზინგის პოლიტიკა (თუ ვმუშაობთ ამ 
მიმართულებით)

შემუშავება 

 პრობლემის განსაზღვრა თითოეული 
პოლიტიკისათვის; 

 რეალისტური პოლიტიკის და საოპერაციო 
პროცედურების შემუშავება, რომელსაც 
ორგანიზაცია ნამდვილად შეასრულებს; 

 პოლიტიკის სამუშაო ვარიანტის შედგენა; 

 პოლიტიკის  შესრულებაზე  პასუხისმგებელი  
პირების  მითითება  თანამდებობის მიხედვით; 

 პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე 
შესაბამისი ვადების მითითება; 

 პოლიტიკის შესრულებასთან დაკავშირებული 
ფორმების შემუშავება და ამ ფორმების 
ჩამონათვალის ჩართვა პოლიტიკის 
დოკუმენტში; 

 სამუშაო ვარიანტის განხილვა, კომენტარების 
გათვალისწინება; 
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 ოფიციალური დოკუმენტის მომზადება და 
დამტკიცება; 

 პოლიტიკის გაზიარება პერსონალისთვის

დიზაინი 

 პოლიტიკის ჩამოყალიბება წერილობითი 
ფორმით; 

 პოლიტიკის წარდგენა ფართო 
აუდიტორიისთვის გასაგები და ლოგიკური 
ფორმით (ყველა ინსტრუქცია უნდა იყოს 
მკაფიო. თუ ადამიანს არ ესმის მოთხოვნის 
შინაარსი, ის მას ვერ შეასრულებს); 

 პოლიტიკის ხელმისაწვდომობა ყველა 
დაინტერესებული პირისათვის; 

 პოლიტიკის ფორმულირებას KISS (keep it short 
and simple მოკლე და მარტივი) ფორმატით. 
(რაც უფრო ლაკონურადაა გადმოცემული 
ინფორმაცია, მით უფრო მაღალია შანსი, რომ 
ადამიანი ამას დაიმახსოვრებს და ეფექტურად 
შეასრულებს). 

წარდგენა 

 ინდივიდუალური პოლიტიკის დოკუმენტზე 
დამტკიცების და განახლების თარიღი უნდა 
იყოს მითითებული. 

გადახედვა 

 პოლიტიკა ეფექტურია, თუ დროთა 
განმავლობაში ხდება მისი გადახედვა; 

 პოლიტიკის სისტემატური მონიტორინგი, 
გადახედვა და განახლება; 

 მიზეზების დადგენა/ანალიზი იმ შემთხვევაში, 
თუ რომელიმე კონკრეტული პროცედურა არ 
არის დაცული. 

ფინანსური პოლიტიკისა და პროცედურების ფორმირების პროცესში, განხილვისა და შეთანხმების პროცესში 

მნიშვნელოვანია როგორც გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა, ასევე ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობაში 

ჩართული პერსონალის (ვისაც ფაქტიურად მოუწევს აღნიშნული პროცედურების შესრულება) აქტიური მონაწილეობა. 

პროცესი განსხვავებული იქნება და დამოკიდებულია ორგანიზაციის მასშტაბზე, სტრუქტურასა და კულტურაზე. 

მაღალი დონის პოლიტიკის საკითხები განიხილება გამგეობის და მენეჯერის მიერ. 

პოლიტიკის დოკუმენტს ამტკიცებს გამგეობა, ხოლო პოლიტიკის ადმინისტრირებაზე და პროცედურების 

შესრულებაზე პასუხისმგებელია აღმასრულებელი დირექტორი. 

ორგანიზაციის პერსონალის პერიოდული ტრენინგი/კონსულტირება პოლიტიკის პროცედურების საკითხებში 

ითვლება კარგ ორგანიზაციულ პრაქტიკად. ეს შეიძლება იყოს როგორც პროცედურების გადახედვის პროცესი, ასევე 

ახალი პროცედურების შემოღება. 

რეკომენდებულია, რომ პოლიტიკის/პროცედურების გადახედვა მოხდეს ყოველწლიურად. ეს საშუალებას იძლევა 

დავინახოთ რამდენად სწორად და სისტემატურად სრულდება ესა თუ ის პროცედურა, ადგილი აქვს, თუ არა 

დარღვევებს ან პროცედურების უგულვებელყოფას. ასევე გამოვლენილი შეიძლება იქნას ახალი საკითხები და 

დამატებითი პროცედურების შემუშავების საჭიროება. 

არ არსებობს ფინანსური პოლიტიკის კონკრეტული გაწერილი სტანდარტი. პოლიტიკის საილუსტრაციო მაგალითი: 

მივლინება 

მივლინების პროცედურის მიზანია მივლინების პროცესის დარეგულირება და სამივლინებო ხარჯების 
ანაზღაურების სქემის აწყობა. 

მივლინება არის დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის სამუშაო ადგილის დროებითი შეცვლა, სამუშაოს 
ინტერესებიდან გამომდინარე. 
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თანამშრომლის მივლინებაში წასვლის საკითხს კონკრეტული სიტუაციიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე 
წყვეტს დირექტორი. გადაწყვეტილება ფორმდება შესაბამისი ბრძანებით მივლინების შესახებ. 

ბრძანებაში უნდა იყოს მითითებული მივლინების მიზანი, დრო, პერიოდი, ადგილი, მგზავრობის სახე, ღამისთევის 
დღეების ოდენობა, ადგილი, დაფინანსების წყარო. 

საზღვარგარეთ მივლინების დროს უნდა იყოს წარდგენილი მოწვევის დოკუმენტაცია და სხვა დამატებითი 
ხარჯების ჩამონათვალი. იმ შემთხვევაში, როცა მივლინების ხარჯები კონფერენციებზე, სიმპოზიუმებზე, 
სემინარებზე ან სხვა მსგავს ღონისძიებებზე იფარება ორგანიზატორი მხარის მიერ, ორგანიზაცია ხარჯებს არ 
აანაზღაურებს. 

ბრძანების საფუძველზე ორგანიზაციის ადმინისტრატორი თანამშრომელს უფორმებს სამივლინებო ფურცელს. 

მივლინების ფინანსური უზრუნველყოფის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, მივლინების შესახებ 
დირექტორის ბრძანება უნდა გადაეცეს ბუღალტერიას, რომლის მიერ კეთდება მგზავრობის და ღამისთევის 
ხარჯების წინასწარი დეტალური გამოანგარიშება. 

სამივლინებო თანხების გაცემა ხორციელდება ორგანიზაციაში მოქმედი სადღეღამისო განაკვეთებით ან/და 
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად (ფინანსთა მინისტრის ბრძანება#220). სადღეღამისო თანხების 
გაცემის წესი შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული რომელიმე პროექტის ბიუჯეტით, ამ შემთხვევაში მივლინებულ 
თანამშრომელს აუნაზღაურდება მხოლოდ მგზავრობის და ღამისთევის ხარჯები. 

მივლინებასთან დაკავშირებული თანხების გადახდა ხორციელდება ავანსის სახით თანამშრომლის პირად 
საბანკო ანგარიშზე. 

მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში თანამშრომელი ვალდებულია ბუღალტერიას 
წარუდგინოს საავანსო ანგარიში გახარჯული თანხების შესახებ შესაბამისი თანმხლები ხარჯვითი დოკუმენტაციით. 

იმ შემთხვევაში თუ ავანსის სახით გაცემული თანხა სრულად არ იქნა ათვისებული ან თანამშრომელმა ვერ შეძლო 
გახარჯული თანხების დამადასტურებელი ქვითრების სრული შეგროვება და წარდგენა, გაუხარჯავი თანხა 
ექვემდებარება უკან დაბრუნებას ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით მივლინების დასრულებიდან 
არა უგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში. 

თუკი თანამშრომლის მიერ ფაქტობრივად გახარჯული თანხა აღემატება მიღებულ ავანს და თანამშრომლის მიერ 
სრულად წარდგენილია ხარჯვითი დოკუმენტაცია, ორგანიზაციის დირექტორი ბუღალტერთან ერთად განიხილავს 
დამატებითი ხარჯის გაწევის აუცილებლობას და შესაბამისობას ბიუჯეტთან მიმართებაში. თუ განხილვის შედეგად 
დადგინდება ხარჯის რაციონალურობა და შესაბამისობა ბიუჯეტთან მიმართებაში თანამშრომელს აუნაზღაურდება 
დამატებით გაწეული ხარჯები. 

1.3. ძირითადი ფინანსური ცნებები 

ბუღალტრულ აღრიცხვას, ისევე როგორც ყველა სხვა მეცნიერებას, აქვს შესწავლის საგანი. ბუღალტრული აღრიცხვის 

შესწავლის საგანია ეკონომიკური რესურსები, ამ რესურსების ფორმირების წყაროები და სამეურნეო ფაქტები. 

სამეურნეო სუბიექტის სამეურნეო-ფინანსური საქმიანობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ქონება, ანუ 

ეკონომიკური რესურსები (აქტივები) და ამ ეკონომიკური რესურსების ფორმირების წყაროები, საკუთარი კაპიტალისა 

და ვალდებულებათა სახით. 

აქტივები 

აქტივები ორგანიზაციის განკარგულებაში არსებული მატერიალური და არამატერიალური რესურსებია, რომლებიც 

წარსულში განხორციელებული სამეურნეო მოვლენების შედეგს წარმოადგენენ და მათგან ორგანიზაცია მომავალში 

ეკონომიკური სარგებლის მიღებას მოელის. 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, აქტივებში განივთებული ეკონომიკური 

სარგებელი არის აქტივების უნარი, ხელი შეუწყონ ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების შემოსვლას 

ორგანიზაციაში. ეს უნარი შეიძლება იყოს პროდუქტიული და ფულად საშუალებებად ან მათ ეკვივალენტებად 

გარდაქმნის უნარი ან კიდევ უნარი იმისა, რომ შეამციროს ორგანიზაციიდან ფულადი სახსრების გასვლა. 
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აქტივების აღიარება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაკმაყოფილებულია აღიარების 2 

კრიტერიუმი: 

 მოსალოდნელია მომავალში ეკონომიკური 
სარგებლის მიღება; 

 შესაძლებელია ღირებულების საიმედო 
შეფასება. 

აქტივები გამოიყენება პროდუქციის საწარმოებლად, სამუშაოების შესასრულებლად და მომსახურების გასაწევად. 

აქტივებში განივთებული ეკონომიკური სარგებელი ორგანიზაციაში შეიძლება სხვადასხვა გზით შემოვიდეს, კერძოდ: 

აქტივის სხვა აქტივზე გაცვლით, აქტივების გამოყენებით ვალდებულებათა დასაფარავად, საქონლის წარმოებითა და 

მომსახურების  გაწევით. 

აქტივების უმრავლესობას მატერიალური, ფიზიკური „ხელშესახები“ ფორმა აქვს (ძირითადი საშუალებები, 

სასაქონლომატერიალური ფასეულობანი), მაგრამ ეს არ არის აქტივების განმსაზღვრელი ერთადერთი კრიტერიუმი. 

ზოგიერთ აქტივს, მაგალითად, ლიცენზიებს, პატენტებს, მატერიალური ფორმა არ გააჩნია, მაგრამ ისინი ხელს 

უწყობენ ფულადი საშუალებების შემოსვლას საწარმოში, ე. ი. ორგანიზაციისთვის ეკონომიკური სარგებლის მოტანა 

შეუძლიათ. 

ზოგიერთი აქტივი სამართლებრივ, მათ შორის საკუთრების უფლებებთანაა დაკავშირებული. აქტივებად აღიარების 

აუცილებელი კრიტერიუმი მხოლოდ საკუთრების უფლება არ არის. ვინაიდან აქტივად შეიძლება აღიარებულ იქნეს 

იჯარით აღებული ქონებაც, თუ იგი ორგანიზაციის კონტროლს ექვემდებარება, თუმცა ეკონომიკური სარგებლის 

გაკონტროლების უნარი ორგანიზაციის მიერ სამართლებრივი უფლებების განხორციელების შედეგია. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ორგანიზაციის აქტივები წარსულში განხორციელებული სამეურნეო მოვლენის შედეგია. 

ორგანიზაცია ან თვითონ ქმნის აქტივს, ან შეიძენს, თუმცა, შესაძლებელია, ორგანიზაციამ აქტივი უსასყიდლოდაც 

მიიღოს. 

სამეურნეო პროცესში მონაწილეობის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, აქტივებს ყოფენ გრძელვადიან და 

მიმდინარე აქტივებად. 

გრძელვადიან აქტივებად ითვლება ძირითადი საშუალებები, კაპიტალური და ფინასური დაბანდებანი, 

არამატერიალური აქტივები, რომლებსაც ეკონომიკური სარგებელი მოაქვთ ხანგრძლივი დროის, კერძოდ, 

რამდენიმე წლის განმავლობაში. გრძელვადიანი აქტივები მოიცავს მატერიალურ და არამატერიალურ აქტივებს, 

ასევე გრძელვადიან ფინანსურ ინვესტიციებს. 

გრძელვადიანი მატერიალური აქტივებია: მიწა, შენობანაგებობი, მოწყობილობანი, სატრანსპორტო საშუალებები, 

სამეურნეო ინვენტარი, ბუნებრივი რესურსები. მათ ძირითად საშუალებებსაც უწოდებენ. 

ძირითადი საშუალებები არის მატერიალური აქტივები, რომლებიც: 

ა) იმყოფება ორგანიზაციის განკარგულებაში და 

გამოიყენება წარმოებაში, საქონლის ან 

მომსახურების მისაწოდებლად, იჯარით 

გასაცემად ან ადმინისტრაციული მიზნებისათვის. 

ბ) გათვალისწინებულია ერთ საანგარიშგებო 

პერიოდზე მეტი ხნით გამოსაყენებლად 

(ბასს16). 

გრძელვადიანი აქტივების ჯგუფში ცალკე გამოიყოფა არამატერიალური აქტივები, რომელთა ხელით შეხება, 

„შეგრძნება“ შეუძლებელია, მაგრამ ისინი გამოიყენება სამეურნეო სუბიექტების მიერ ხანგრძლივი დროის 

განმავლობაში და ეკონომიკური სარგებლის მოტანა შეუძლიათ. 

არამატერიალურ (უხილავ) აქტივებს მიეკუთვნება: პატენტები, ლიცენზიები, კონცესიები, საავტორო უფლებები, 

სავაჭრო მარკა, ფირმის ფასი, ანუ გუდვილი, ინტელექტუალური საკუთრება – ნოუჰაუ და სხვ. 

გრძელვადიან აქტივებს მიეკუთვნება კაპიტალური დაბანდებები, რომლებიც ძირითად საშუალებებად ითვლება 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ ექსპლუატაციაში გადაცემის აქტის შედგენის მომენტიდან. ძირითადი 

საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების მომავალ ობიექტზე გაწეული კაპიტალური დანახარჯები 

დაუმთავრებელი მშენებლობის ან დაუდგმელი მოწყობილებების სახით აღრიცხვისა და კაპიტალური დაბანდების 

სახით განიხილება. 
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გრძელვადიანი ინვესტიციების შემადგენლობაში აღირიცხება ორგანიზაციების მიერ ფასიან ქაღალდებში 

ხანგრძლივი (ერთ წელზე მეტი) ვადით განხორციელებული ინვესტიციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ორგანიზაციისთვის ეკონომიკური სარგებლის მოტანას მიმდინარე პერიოდში ან მომავალში. 

მიმდინარე აქტივები მოიცავს ფულად საშუალებებს, მოკლევადიან ინვესტიციებს, მოკლევადიან მოთხოვნებს, 

სასაქონლომატერიალურ ფასეულობებს. 

მიმდინარე აქტივები იყოფა ფულად და არაფულად აქტივებად.  

მიმდინარე ფულად აქტივებს მიეკუთვნება ფულადი საშუალებები სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე, 

მოკლევადიანი ინვესტიციები და მიმდინარე დებიტორული დავალიანებანი. 

არაფულადი მიმდინარე აქტივები მოიცავს: სასაქონლომატერიალურ ფასეულობებს და ისეთ ხარჯებს, 

რომლებიც თავიანთი ეკონომიკური ბუნებით მომავალ პერიოდს ეკუთვნიან. 

ფულადი საშუალებები მოიცავს სალაროში ნაღდი ფულის სახით და საბანკო ანგარიშებზე არსებულ ეროვნულ და 

უცხოურ ვალუტას, რომელიც აუცილებელია ორგანიზაციის მიერ გაწეული ხარჯების დასაფარავად. 

მოკლევადიან მოთხოვნებს ანუ მიმდინარე დებიტორულ დავალიანებებს მიეკუთვნება: მოთხოვნები საქონლის 

მიწოდებიდან, მოთხოვნები დონორების მიმართ, მომსახურების გაწევიდან ან სამუშაოთა შესრულებიდან, 

მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ, თანამშრომლებზე გაცემული სესხები. 

ბასს 2ის თანახმად, სასაქონლომატერიალური ფასეულობები არის ისეთი აქტივები, რომლებიც: 

ა) გათვალისწინებულია გასაყიდად ჩვეულებრივი 

სამეურნეო საქმიანობის პროცესში;  

ბ) მონაწილეობენ წარმოების პროცესში და ასევე 

გათვალისწინებულია გასაყიდად;  

გ)  წარმოდგენილია ნედლეულისა და მასალების 

სახით და განკუთვნილია    საწარმოო 

მომხმარებლისათვის ან მომსახურების 

გასაწევად. 

ასეთ აქტივებს მიეკუთვნება მზა პროდუქცია, საქონელი, საკუთარი წარმოებისა და ნაყიდი ნახევარფაბრიკატები, 

ნედლეული და დამხმარე მასალები, ტარა და ტარა მასალები, საწვავი, სათადარიგო ნაწილები, დაუმთავრებელი 

წარმოება. 

მიმდინარე აქტივებს ასევე მიეკუთვნება მომავალი პერიოდის ხარჯები. ამ ხარჯების გაწევა მიმდინარე პერიოდში 

ხდება, ხოლო ეკონომიკური სარგებელი მათგან მომავალში მიიღება. ასეთია: წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა, 

წინასწარ გადახდილი დაზღვევის თანხა, ახალი პროდუქციის ათვისების ხარჯები და სხვ. ორგანიზაციის აქტივების 

ფორმირება ხდება ფონდებისა (წმინდა აქტივების) და ვალდებულებების ხარჯზე. 

ვალდებულებები 

ვალდებულება არის ორგანიზაციის მიმდინარე მოვალეობა, რომელიც წარმოიქმნა წარსული მოვლენების შედეგად 

და რომლის დასაფარავად მოსალოდნელია ეკონომიკურ სარგებელში განივთებული რესურსების გასვლა. 

ვალდებულება ორგანიზაციის ფინანსური მოვალეობა და დროებითი პასუხისმგებლობაა სხვა იურიდიული და 

ფიზიკური პირების წინაშე. ამ მოვალეობების შესრულება გარკვეულ ნორმებს ექვემდებარება. ვალდებულებების 

შესრულება, შეიძლება, სავალდებულო გახდეს კანონის ან კონტრაქტის მოთხოვნებით. ვალდებულებების 

წარმოშობის საფუძველი, შეიძლება, იყოს საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა და სამუშაოს შესრულება. 

ვალდებულებების აღიარება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაკმაყოფილებულია აღიარების 2 

კრიტერიუმი: 

 ვალდებულების დაფარვა მომავალში 
გამოიწვევს ორგანიზაციიდან ეკონომიკურ 
სარგებელში განივთებული რესურსების 
გასვლას; 

 შესაძლებელია ვალდებულების საიმედო 
რაოდენობრივი შეფასებაგანსაზღვრა. 

ვალდებულებების დაფარვა ხდება ფულის გადახდით, სხვა აქტივების გადაცემით, მომსახურების გაწევით, ერთი 

ვალდებულების მეორით შეცვლით. 
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ვალდებულებათა წარმოშობის საფუძველი გასული პერიოდის სამეურნეო ოპერაციებია. ორგანიზაციაში მიღებული 

სასაქონლომატერიალური ფასეულობები ან მიღებული მომსახურება, ან შესრულებული სამუშაო, თუკი ის 

მოწოდებისთანავე ან წინასწარ გადახდას არ ჰქონდა ადგილი, იწვევს სავაჭრო ვალდებულებათა წარმოშობას. 

ვალდებულებებს ყოფენ მიმდინარე და გრძელვადიან ვალდებულებებად. მიმდინარე ვალდებულებებია: 

მოკლევადიანი ვალდებულებები, მოკლევადიანი სესხები, საგადასახადო ვალდებულებები. 

ბასსის თანახმად, მოკლევადიანია ვალდებულება, თუ მისი დაფარვა მოსალოდნელია ჩვეულებრივი საქმიანობის 

ციკლის ან ბალანსის შედგენის თარიღიდან 12 თვის განმავლობაში. 

გრძელვადიან ვალდებულებებს მიეკუთვნება: გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები, გადავადებული 

გადასახადები და სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები, სხვადასხვა ანარიცხები და გადავადებული შემოსავალი. 

ფონდები 

მომგებიანი ორგანიზაციებისგან განსხვავებით, არამომგებიან ორგანიზაციებში იყენებენ ფონდების ცნებას. ფონდები 

(ნეტო აქტივები) ორგანიზაციის აქტივების ის ნაწილია, რომელიც ყველა ვალდებულების გამოკლების შემდეგ რჩება. 

NET ASSETS = ASSETS  LIABILITIES 

დონორის მიერ დაწესებული შეზღუდვიდან გამომდინარე, განასხვავებენ 3 კატეგორიის წმინდა აქტივებს: 

 მუდმივად შეზღუდული; 

 დროებით შეზღუდული; 

 შეუზღუდავი. 

დონორის შეზღუდვა გულისხმობს, რომ რესურსები შეიძლება გამოიყენებოდეს შემდგომ პერიოდში ან მითითებული 

თარიღის შემდეგ, ან მითითებული მიზნებისათვის, ან ერთდროულად ორივე შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, 

ფონდებს ყოფენ დროით შეზღუდულ და მიზნით შეზღუდულ ფონდებად. 

შეუზღუდავი ფონდების ძირითადი წყაროებია ორგანიზაციის შემოსავლები, მიღებული ეკონომიკური საქმიანობის 

შედეგად, დივიდენდები ინვესტიციებიდან, საბანკო პროცენტები ან/და დონორების შენატანები ყოველგვარი 

შეზღუდვის გარეშე. 

დროებით შეზღუდული ფონდი წარმოადგენს ორგანიზაციის ფონდების ნაწილს, რომელიც შექმნილია აქტივების 

შენატანებით და სხვა წყაროებით, რომელთა გამოყენება ორგანიზაციას განსაზღვრული აქვს დონორის მიერ 

დაწესებული შეზღუდვით, რომელიც იწურება დროთა განმავლობაში ან შეიძლება სხვაგვარად შესრულდეს, ან 

გაუქმდეს ორგანიზაციის ქმედებით ამ შეთანხმების საფუძველზე. 

მუდმივად შეზღუდული ფონდი წარმოადგენს ორგანიზაციის ფონდების ნაწილს, რომელიც შექმნილია აქტივების 

შენატანებით და სხვა წყაროებით, რომელთა გამოყენება ორგანიზაციას განსაზღვრული აქვს დონორის მიერ 

დაწესებული შეზღუდვით, რომელიც არ იწურება დროთა განმავლობაში, ასევე ორგანიზაციის მიერ არ შეიძლება 

სხვაგვარად შესრულდეს ან გაუქმდეს. 

შემოსავლები 

შემოსავალი არის ორგანიზაციის ეკონომიკური სარგებლის ზრდა საანგარიშგებო პერიოდში, აქტივების ზრდის ან 

ვალდებულებების შემცირების გზით, რაც გამოიხატება ორგანიზაციის ფონდების გადიდებით. 

ორგანიზაციის შემოსავლებში იგულისხმება სხვადასხვა დონორის/სპონსორის მიერ განხორციელებული შენატანები, 

გრანტები, საწევრო შენატანები, შემოწირულობები, დივიდენდები, პროცენტები და სხვა სახის სარგებელი (მაგ., 

ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად მიღებული შემოსავალი). 

ხარჯები 

შემოსავლების ცნებასთან განუყრელადაა დაკავშირებული ხარჯების ცნება, ვინაიდან ფინანსური ანგარიშგების ამ 

ორი ელემენტის საფუძველზე განისაზღვრება საქმიანობის ფინანსური შედეგი. 
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ხარჯი არის ორგანიზაციის მიერ ეკონომიკური სარგებლის შემცირება საანგარიშგებო პერიოდში, აქტივების 

ორგანიზაციიდან გასვლის ან ვალდებულებების ზრდის საფუძველზე, რაც გამოიხატება ორგანიზაციის ფონდების 

შემცირებით. 

ხარჯების აღიარებაასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში ხდება მაშინ, როდესაც მცირდება აქტივები და იზრდება 

ვალდებულება და ამავე დროს შესაძლებელი იქნება ამ ხარჯების საიმედო გაზომვა და შეფასება. ამავე დროს 

ხარჯების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც შემოსავლების ცალკეული მუხლების მიღებისა და დანახარჯების გაწევის 

პროცესებს შორის პირდაპირი კავშირი არსებობს, ამას კი შესაბამისობის პრინციპი უზრუნველყოფს. 

 

  



3 კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019 

 2. ფინანსური აღრიცხვა 

2.1. ფინანსური აღრიცხვის შინაარსი და როლი 

ფინანსური აღრიცხვა სამეურნეო ოპერაციებისა და მოვლენების ჩაწერის, შეფასებისა და ფინანსურ ანგარიშგებაში 

განზოგადების საშუალებას იძლევა. მისთვის დამახასიათებელია მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის მომზადება, 

ორმაგი ჩაწერის სისტემის გამოყენება, ბუღალტრული აღრიცხვის საყოველთაოდ მიღებული პრინციპებისა და 

ნორმების სავალდებულო დაცვა, სამეურნეო მოვლენებისა და ოპერაციების ფულადი საზომი ერთეულით ასახვა, 

ანგარიშგების მომზადების პერიოდულობის დაცვა, ობიექტურობა და სიზუსტე. 

2.2. ბუღალტრული აღრიცხვა 

საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის ნორმების ძირითადი წყაროა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტები. ფინანსური ანგარიშგების შედგენის ძირითადი პრინციპები, მახასიათებლები, წარდგენის წესები 

განხილულია „ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის სტრუქტურულ საფუძვლებში“ (ბასს) და ბასს 1ში 

„ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“. 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის ჰარმონიზაციის მიზნით 

შემოღებულ იქნა დროებითი სტანდარტი და ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურა. 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების წარმოება ემყარება ორმხრივობის, ფულადი შეფასების, უწყვეტობის, 

პირვანდელი ღირებულების (თვითღირებულების), მყარი ფულადი ერთეულის, რეალიზაციის, ავტონომიურობის, 

სიფრთხილის, ანუ წინდახედულობის (კონსერვატიზმის), არსებითობის, შესაბამისობის პრინციპებს. 

ძირითადი პრინციპები და დაშვებები 

ბუღალტრული აღრიცხვის ერთერთი ძირითადი ფუძემდებლური პრინციპია ორმხრივობის პრინციპი, რომელიც 

შეიძლება ტოლობის სახით წარმოვიდგინოთ. ამ ტოლობის ორივე მხარეს ტოლფასი სიდიდეები თავსდება, ერთ 

მხარეს – საწარმოს ქონება, ანუ აქტივები, მეორე მხარეს კი – კაპიტალი და ვალდებულებები. 

დღეს ზოგადი სახით იგი შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ: 

აქტივები – პასივები = საკუთარი კაპიტალი 

მთლიანი კაპიტალის ცნება გულისხმობს საკუთარ და მოზიდულ კაპიტალს. 

საწარმოს (სამეურნეო სუბიექტის) ვალდებულება მიმწოდებელთა და სხვადასხვა კრედიტორების მიმართ მოზიდულ 

კაპიტალს წარმოადგენს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ორმხრივობის ტოლობა ასეთ სახეს იღებს: 

აქტივები = კაპიტალი + ვალდებულებები 

კაპიტალის ცნება ამ ტოლობაში გულისხმობს მხოლოდ საკუთარ კაპიტალს, ე. ი. მფლობელის კუთვნილ კაპიტალს. 

საკუთარი კაპიტალი წარმოადგენს სამეურნეო სუბიექტის ვალდებულებას მისი მესაკუთრის მიმართ. 

იურიდიულ ენაზე ვალდებულება კრედიტორების მოთხოვნებია, ხოლო კაპიტალი – ინვესტორებისა. 

ამრიგად, ზემოთ მოყვანილი ტოლობიდან გამომდინარე, რესურსები იქმნება    საკუთარი და მოზიდული წყაროებით. 

ორმხრივობის ტოლობა საბოლოოდ ასეთი სახით გვევლინება: 

აქტივები = საკუთარი კაპიტალი + ვალდებულებები 

ეს ტოლობა ყოველთვის ძალაში რჩება, თუ საბუღალტრო ჩანაწერებში შეცდომები არ არის 

ფულადი შეფასების პრინციპის თანახმად, ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლის ობიექტია მხოლოდ ის ფაქტები, 

ოპერაციები, რესურსები და ვალდებულებანი, რომელთა ფულადი საზომით გამოსახვა შესაძლებელია. 
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უწყვეტობის (ფუნქციონირებადობის) პრინციპის თანახმად, საწარმო უახლოეს საპროგნოზო მომავალში 

გააგრძელებს თავის აქტიურ საქმიანობას. ეს პრინციპი უკავშირდება ბასსის ძირითად დაშვებას „ფუნქციონირებადი 

საწარმოს“ შესახებ, რომლის თანახმადაც, არ არის მოსალოდნელი საწარმოს საქმიანობის შეწყვეტა ან 

მნიშვნელოვანი შემცირება უახლოეს მომავალში. 

მყარი ფულადი ერთეულის პრინციპის თანახმად, საწყისი ღირებულების (თვითღირებულების) საფუძველზე 

შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება ემყარება მყარ (სტაბილურ) ვალუტას. წლების განმავლობაში რომელიმე 

მაჩვენებლის შესწავლა შეიძლება მყარ ვალუტაში გამოხატული ფულადი ფორმით, მაგრამ ყველაფერი იცვლება 

თვით ზომიერი ინფლაციის პირობებშიც კი, როცა ფულის ერთეული მყარი ვალუტის სახეს კარგავს, რადგან ფულის 

მსყიდველობითი უნარი ეცემა და აღნიშნული პრინციპი წინააღმდეგობაში მოდის საწყისი ღირებულების პრინციპთან. 

ამიტომ რეალური შედარებითი მაჩვენებლის მისაღებად ინფლაციის პირობებში ფინანსური ანგარიშგება სათანადო 

კორექტირებას მოითხოვს. 

პირვანდელი ღირებულების (თვითღირებულების) პრინციპის თანახმად, ბუღალტრული აღრიცხვის ობიექტები 

აღირიცხება მათ შეძენაზე გაწეული დანახარჯების ჯამით, მაგრამ ზოგჯერ ამ პრინციპის გამოყენება ვერ ხერხდება. 

მაგალითად, ძირითადი საშუალებების ლიკვიდაციისას მათი შეფასება ხდება სალიკვიდაციო ღირებულებით, 

ძირითადი საშუალებების უსასყიდლოდ მიღებისას ისინი შემოსავალში აიღება საბაზრო ღირებულებით. ინფლაციის 

პერიოდში კი დროდადრო საჭირო ხდება ძირითად საშუალებათა გადაფასება. 

რეალიზაციის (დარიცხვის) პრინციპი გულისხმობს, რომ საწარმოს შემოსავლების აღიარებაასახვა ხდება აქტივის 

მყიდველზე გადაცემის ან მომხმარებლისთვის მომსახურების გაწევისას, ე. ი. საქონლის გაყიდვიდან მიღებული 

ამონაგები შემოსავლად აღიარდება და ბუღალტრულ აღრიცხვაში აისახება მაშინ, როდესაც საქონლის ფლობასთან 

დაკავშირებული რისკი და სარგებელი მყიდველს გადაეცემა. ამავე დროს, საქონლის გაყიდვიდან ამონაგები თანხის 

საიმედო განსაზღვრა შესაძლებელია და მოსალოდნელია ამ ოპერაციიდან საწარმოს მიერ ეკონომიკური 

სარგებლის მიღება. 

შესაბამისობის პრინციპის, ანუ შემოსავლებისა და ხარჯების ურთიერთდაკავშირების პრინციპის თანახმად, ხარჯები 

შეიძლება აისახოს იმ საანგარიშგებო პერიოდში, რომელშიც წარმოიშვა შემოსავლები ამ ხარჯების გაწევის შედეგად, 

ანუ მოცემულ პერიოდში ხდება იმ ხარჯების აღიარება, რომლებიც ამ პერიოდის შემოსავლების მისაღებად იქნა 

გაწეული. შემოსავლებისა და ხარჯების ურთიერთმიკუთვნების პროცესი დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე 

მიმდინარეობს, ამიტომ შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარებაასახვა ხდება საანგარიშგებო პერიოდში. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დანახარჯები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომავალ ეკონომიკურ სარგებელს, აქტივებს 

მიეკუთვნება. დანახარჯები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მიმდინარე შემოსავლებს, აღიარებულია ხარჯებად, ხოლო 

დანახარჯები, რომლებიც არანაირ სარგებელთან არ არის დაკავშირებული, ზარალს წარმოადგენს. 

კონსერვატიზმის (წინდახედულობის) პრინციპი გულისხმობს გადაწყვეტილებების მიღებისადმი ფრთხილ, 

წინდახედულ დამოკიდებულებას. სამეურნეო ოპერაციების აღრიცხვისა და ანგარიშგების შედგენისას არ უნდა იქნეს 

დაშვებული აქტივების გადაჭარბებული, ოპტიმისტური შეფასება და ხარჯებისა და ვალდებულებების უსაფუძვლო, 

შემცირებული წარმოდგენა. აღნიშნულის თანახმად, ქონების ზრდის აღიარება მხოლოდ მაშინ უნდა მოხდეს, როცა 

იგი სრულიად განსაზღვრული მოვლენაა, ხოლო ქონების შემცირების აღიარება – როცა იგი შესაძლებელი 

მოვლენაა. ამრიგად, საწარმოში მოსალოდნელი ზარალი ან დანაკარგები მათი გამოვლენისთანავე უნდა აისახოს 

ბუღალტრულ აღრიცხვაში, ხოლო მოსალოდნელი მოგება და შემოსავალი – მათი რეალური მიღების შემდეგ. 

საწარმოს (სამეურნეო სუბიექტის) ავტონომიურობის პრინციპის თანახმად, საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების ინფორმაცია ეხება მხოლოდ სამეურნეო სუბიექტს და არა მის მესაკუთრეს ან სხვა სუბიექტს. საწარმოს 

და მისი მფლობელის ანგარიშები გამიჯნულია ერთმანეთისაგან. 

არსებითობის (მატერიალურობის) პრინციპი გულისხმობს, რომ სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვისას 

მხედველობაში არ მიიღება არაარსებითი ფაქტები, რომლებიც საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ცვლილებას, 

მის არსებით დამახინჯებას არ იწვევს. ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას ასახვის გარეშე არ უნდა დარჩეს არც 

ერთი არსებითი მოვლენა, ფაქტი. ინფორმაცია არსებითად ითვლება, თუ მისი გამოტოვება ფინანსური ანგარიშგების 

შედგენისას გავლენას მოახდენს მომხმარებლის ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. 
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ბასს „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“ განმარტავს, რომ მსგავსი მუხლების გაერთიანება შესაძლებელია, მაგრამ 

არ შეიძლება არსებითი ინფორმაციის შემცველი მუხლების გაერთიანება სხვა მუხლებთან. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 

ფაქტების არსებითად და არაარსებითად დაყოფა პირობითია. 

შეფასების მეთოდები 

განასხვავებენ შეფასების შემდეგ მეთოდებს: 

 პირვანდელი (ისტორიული) ღირებულება; 

 მიმდინარე ღირებულება; 

 სარეალიზაციო ღირებულება; 

 დისკონტრირებული ღირებულება. 

პირვანდელი ღირებულება. აქტივების აღრიცხვა ხდება მათი შეძენის დროს გადახდილი ფულადი სახსრებისა და 

ეკვივალენტების ოდენობით ან იმ რეალური ღირებულებით, რომელიც უნდა გადახდილიყო მათი შეძენის მომენტში. 

ვალდებულებები აღირიცხება იმ აქტივის თანხის სიდიდით, რომელიც მიღებულია მოცემული ვალდებულების 

სანაცვლოდ. 

მიმდინარე ღირებულება. აქტივების აღრიცხვა ხდება ფულადი სახსრების ან მათი ეკვივალენტის თანხით, 

რომელიც უნდა გადაეხადა საწარმოს მისი ან ანალოგიური აქტივის შეძენისას. ვალდებულებები აღირიცხება 

არადისკონტირებული ფულადი თანხით, რომელიც საჭიროა მის დასაფარავად მიმდინარე პერიოდში. 

სარეალიზაციო ღირებულება. აქტივების აღრიცხვა ხდება ფულადი სახსრების ან მათი ეკვივალენტების იმ თანხით, 

რომლის მიღება არის შესაძლებელი ამ აქტივის გაყიდვის შედეგად მიმდინარე პერიოდში. ვალდებულებები 

აღირიცხება არადისკონტირებული ფულადი თანხით, რომელიც გადახდილ უნდა იქნეს მის დასაფარავად საწარმოს 

ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში. 

დისკონტრირებული ღირებულება. აქტივების აღრიცხვა ხდება მისი მიმდინარე  დისკონტირებული ღირებულების 

თანხით, რომელიც საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში მომავალში შემოსასვლელი წმინდა ფულადი 

სახსრების ტოლია. საწარმოს ვალდებულებები აღირიცხება იმ მიმდინარე დისკონტირებული თანხით, რომელიც 

საჭიროა ამ ვალდებულების დასაფარავად საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში და რომელიც 

საწარმოდან მომავალში ამ მიზნით გასასვლელი ფულადი სახსრების ტოლია. 

სააღრიცხვო პოლიტიკა 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისას, ცალკეული მუხლების კლასიფიკაციისა და ასახვისთვის, მუდმივად ერთი და 

იგივე ხერხი გამოიყენება, ვიდრე ოპერაციის შინაარსში არსებითი ცვლილება არ მოხდება ან ფინანსური 

ანგარიშგების შემოწმებით არ დადგინდება, რომ სხვა ფორმით ანგარიშგების წარდგენა უფრო კარგად ასახავს 

რეალურ სინამდვილეს. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია გარკვეული თანამიმდევრულობა ფინანსური 

ანგარიშგების შედგენისას. 

საწარმო, რომელიც ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტებით (ფასს)აწარმოებს, ვალდებულია, შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა და ბუღალტრული აღრიცხვის 

წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშგების შედგენის დროს სააღრიცხვო პოლიტიკაში აღწერილი დებულებებით 

იხელმძღვანელოს. 

სააღრიცხვო პოლიტიკა განსაკუთრებული პრინციპების, საფუძვლების, შეთანხმებების, წესებისა და პრაქტიკის 

ერთობლიობაა. სააღრიცხვო პოლიტიკას საწარმო ირჩევს დამოუკიდებლად და მასზე პასუხისმგებლობა საწარმოს 

ხელმძღვანელს ეკისრება. საწარმოს პოლიტიკის შერჩევა ხდება ფასსზე დაყრდნობით. სააღრიცხვო პოლიტიკის 

მიღებას გარკვეული მიზანი და მნიშვნელობა აქვს, რათა ინფორმაციის მომხმარებლებს საწარმოს საქმიანობის 

შედეგებზე, ქონებრივ და ფინანსურ მდგომარეობაზე სრული და საიმედო ინფორმაცია მიაწოდოს შეფასებისა და 

გადაწყვეტილების მისაღებად. 

სააღრიცხვო პოლიტიკა ითვალისწინებს აქტივების აღიარებისა და შეფასების მეთოდების, მათი ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ასახვის წესის, კაპიტალისა და ვალდებულებათა, შემოსავლებისა და ხარჯების ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ასახვის მეთოდის განსაზღვრას. 
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ძირითადი საშუალებების ნაწილში განისაზღვრება მათი შემოსავალში აღების, აღიარების, შეფასების, ცვეთის თანხის 

გაანგარიშების მეთოდები. 

სასაქონლომატერიალურ ფასეულობათა ნაწილში შეირჩევა თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდი, 

სასაქონლომატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვის მეთოდები და ფინანსურ ანგარიშგებაში ამ ფასეულობათა 

ასახვის ხერხი. 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში განისაზღვრება მოთხოვნების აღრიცხვისა და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვის, საეჭვო 

მოთხოვნების განსაზღვრისა და კორექტირების წესი. 

ასევე საკუთარი კაპიტალის ნაწილში კეთდება განმარტება საკუთარი კაპიტალის შემადგენლობისა და საწესდებო 

კაპიტალის ოდენობის შესახებ. 

მოკლევადიანი ვალდებულებების ნაწილში დგინდება იმ თანხათა ოდენობა, რომლის გადახდაც მოუწევს საწარმოს, 

ხოლო სესხებთან დაკავშირებით დგინდება პროცენტებისა და სესხის სარგებლიანობასთან დაკავშირებული 

ხარჯების აღიარებისა და შესაბამისი პერიოდისათვის მიკუთვნების წესი. 

სააღრიცხვო პოლიტიკაში კეთდება განმარტება შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარების მეთოდების შესახებ, 

შემოსავლებისა და ხარჯების შესაბამისი პერიოდის ანგარიშგებისათვის მიკუთვნების შესახებ. 
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 3. ფინანსური ანგარიშგება 

3.1. ფინანსური ანგარიშგება და მისი დანიშნულება 

ორგანიზაციის ეკონომიკური რესურსების შეფასებისა და ანალიზის, შემოსავლების, ხარჯებისა და რისკების 

პროგნოზირების მნიშვნელოვანი წყაროა ფინანსური ანგარიშგება, რომლის ფორმირების ძირითადი პრინციპები 

განისაზღვრა საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტის კომისიის #10 

დადგენილებით (2005 წლის 5 აპრილი) მიღებული „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

ბუღალტრული აღრიცხვის დროებითი სტანდარტით“. 

ფინანსური ანგარიშგება ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობისა და მის მიერ განხორციელებული ოპერაციების 

სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული ფინანსური სურათია, რომლის უმთავრესი მიზანია შეიცავდეს რელევანტურ 

ინფორმაციას ორგანიზაციის დონორების, წევრების, კრედიტორებისა და ორგანიზაციის რესურსებით სხვა 

მხარდამჭერთა ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. 

ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს: 

 ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშს 
(ბალანსი); 

 საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშს 
(მოგებაზარალი); 

 ანგარიშგებას ფულადი სახსრების მოძრაობის 
შესახებ; 

 ანგარიშგებას ფონდებში ცვლილებების 
შესახებ 

 განმარტებებს. 

 

ორგანიზაციის ფინანსურ მდგომარეობას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ორგანიზაციის განკარგულებაში არსებული 

ეკონომიკური რესურსები, მისი ფინანსური სტრუქტურა, ლიკვიდურობა და გადახდისუნარიანობა. 

ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია აუცილებელია ორგანიზაციის 

საინვესტიციო, ფინანსური და საოპერაციო საქმიანობის შესაფასებლად. 

ინფორმაცია ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ძირითადად მოცემულია ბალანსში. ინფორმაციას 

ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტიანობის შესახებ ასახავს საქმიანობების ანგარიშგება. ფულადი სახსრების შესახებ 

ინფორმაცია მოცემულია ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებაში. თითოეული ანგარიშგება მოიცავს 

დანარჩენებისაგან განსხვავებულ ინფორმაციას, მაგრამ ერთი დამოუკიდებელი მიზანი არც ერთ მათგანს არ გააჩნია 

და ცალ-ცალკე ვერც ერთი მათგანი ვერ იძლევა მომხმარებელთა კონკრეტული საინფორმაციო მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილების საშუალებას. ისინი ასახავენ ერთი და იმავე სამეურნეო ოპერაციების სხვადასხვა ასპექტს და 

ამდენად, ერთმანეთთან მჭიდრო ურთიერთკავშირში იმყოფებიან. 

ფინანსურ ანგარიშგებას თან ერთვის განმარტებები, შენიშვნები, ცხრილები, დანართები და სხვა დამატებითი 

ინფორმაცია ბალანსისა და საქმიანობების ანგარიშგების მუხლების შესახებ. მასში შეიძლება აღწერილი იყოს იმ 

რისკებისა და განუსაზღვრელ გარემოებათა ახსნა, რომელთა გავლენითაც შესაძლებელია ორგანიზაციის იმ 

რესურსებისა და ვალდებულებათა ცვლილება, რომლებიც ბალანსში არ არის აღიარებული. 

ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას აუცილებელია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

ძირითადი დაშვებების გათვალისწინება. ეს დაშვებებია: დარიცხვის მეთოდი და ფუნქციონირებადობა. 

 დარიცხვის მეთოდის თანახმად, ოპერაციების შედეგებისა და სხვა    მოვლენების აღიარება ხდება მათი 
მოხდენისთანავე და არა ფულისა და მისი ეკვივალენტების მიღებისა და გადახდის დროს. 

 ფუნქციონირებადობის დაშვება გულისხმობს, რომ ორგანიზაცია მომავალშიც გეგმავს აქტიურ სამეურნეო 
საქმიანობას. იგი არ აპირებს და არც მოუწევს საქმიანობის შეწყვეტა ან მასშტაბების საგრძნობლად 
შემცირება უახლოეს საპროგნოზო მომავალში, სულ მცირე თორმეტ თვეში მაინც. თუ არსებობს ინფორმაცია 
ორგანიზაციაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრელობების შესახებ, რაც 
ეჭვქვეშ აყენებს მის ფუნქციონირებადობას, მაშინ ინფორმაცია უნდა აისახოს განმარტებითი შენიშვნების 
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სახით. ამავე დროს, უნდა გაკეთდეს განმარტება იმის შესახებ, რის საფუძველზე მომზადდა ფინანსური 
ანგარიშგება და მიეთითოს მიზეზი, რის გამოც საეჭვო გახდა მისი ფუნქციონირებადობა. 

ფინანსური ანგარიშგება, როგორც წესი, მზადდება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო დღის თარიღით. 

საანგარიშგებო პერიოდად განიხილება წელი 12თვიანი პერიოდით. საანგარიშგებო წელი შეიძლება არ ემთხვეოდეს 

კალენდარულ წელს, თუმცა უფრო ხშირად იგი კალენდარულ წელს მოიცავს. ფინანსური ანგარიშგება უნდა მოხდეს 

საანგარიშგებო წლის დამთავრებიდან პირველი სამი თვის განმავლობაში. 

ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლო იქნება 

მომხმარებლისათვის. ინფორმაცია მხოლოდ მაშინ იქნება სასარგებლო, თუ მას შესაბამისი თვისება, ანუ 

ხარისხობრივი მახასიათებლები, აქვს. ეს მახასიათებლებია: 

 აღქმადობა; 

 შესაბამისობა; 

 საიმედოობა; 

 შესადარისობა. 

3.2. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიში (ე.წ. ბალანსი) 

ბუღალტრული ბალანსი ფინანსურ ანგარიშგება ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ გარკვეული 

პერიოდისათვის. იგი ასახავს ორგანიზაციის აქტივების, ვალდებულებებისა და ფონდების (net assets) ოდენობას 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის. 

ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის ადვილად აღსაქმელად ბალანსი იყოფა ელემენტებად და მუხლებად. 

ელემენტებად დაყოფას საფუძვლად უდევს ეკონომიკური მახასიათებლები. ამ თვალსაზრისით, ბალანსში 

გაერთიანებულია, ერთი მხრივ, ორგანიზაციის ეკონომიკური რესურსები და, მეორე მხრივ, მათი დაფინანსების 

წყაროები. ეკონომიკური რესურსები წარდგენილია აქტივების სახით, დაფინანსების წყაროები კი ვალდებულებებისა 

და ფონდების სახით. 

ბალანსში მუხლების წარდგენას საფუძვლად უდევს ბასს 1ის ნორმები. სტანდარტი განმარტავს, რომ ბალანსში 

აუცილებელია აისახოს ქვემოთ ჩამოთვლილი მუხლები შესაბამისი თანხებით: 

 ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები; 

 საინვესტიციო ქონება; 

 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები; 

 სასაქონლომატერიალური ფასეულობები; 

 ძირითადი საშუალებები; 

 არამატერიალური აქტივები; 

 ბიოლოგიური აქტივები; 

 ფინანსური აქტივები; 

 სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები; 

 ფინანსური ვალდებულებები; 

 მიმდინარე საგადასახო აქტივები და 
ვალდებულებები; 

 გადავადებული საგადასახადო აქტივი და 
ვალდებულება; 

 ფონდები. 

ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესებიდან გამომდინარე, პრაქტიკაში მიღებულია აქტივებისა და 

ვალდებულებების დაჯგუფება ვადის მიხედვით (გრძელვადიანი და მიმდინარე). საწარმომ ცალცალკე უნდა ასახოს 

გრძელვადიანი და მიმდინარე აქტივები და ვალდებულებები. 

ბასს 1 არ განსაზღვრავს წარსადგენი ბალანსის ფორმატს, ბალანსის მუხლების განლაგების თანმიმდევრობის 

თვალსაზრისით. ასევე არ განსაზღვრავს, როგორი უნდა იყოს ბალანსი, ჰორიზონტალური თუ ვერტიკალური. 

სასურველია ბალანსის მუხლებისა და ქვეჯგუფების ასახვა მათი ლიკვიდურობის ზრდის მიხედვით. 
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ილუსტრაცია 1 - ბალანსი 

ბალანსი 20X2 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 
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     X  X 

(წყარო: დადგენილება#10) 

3.3. საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგება (ე.წ. მოგება-ზარალი) 

ანგარიშგება, საანგარიშგებო პერიოდის საქმიანობის შედეგების შესახებ, დგება მოცემულ პერიოდში ორგანიზაციის 

მიერ აღიარებული შემოსავლებისა და ხარჯების მონაცემთა საფუძველზე, რომელიც გულისხმობს ჩვეულებრივი 

საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლებსა და ხარჯებს. 

ამ ანგარიშგების შედგენისას აუცილებელია შეუზღუდავი, დროებით შეზღუდული და მუდმივად შეზღუდულ 

ფონდებთან დაკავშირებული შემოსავლებისა და ხარჯების გამიჯვნა. ამრიგად, ამ ანგარიშგებაში უნდა გამოიყოს სამი 

განაყოფი: 

1. შეუზღუდავი ფონდების ნაწილში: შემოსავლები და 

ხარჯები. 

2. დროებით შეზღუდული ფონდების ნაწილში: 

შემოსავლები და ხარჯები. 

3. მუდმივად შეზღუდული ფონდების ნაწილში: 

შემოსავლები და ხარჯები. 

ანგარიშგების სტრუქტურა ასეთია: 

 შემოსავალი (სახეების მიხედვით); 

 ხარჯების სტრუქტურა (ხარჯების ფუნქციების 
მიხედვით); 

 მიმდინარე საოპერაციო საქმიანობის 
შედეგები; 

 ფინანსური ხარჯები; 

 საგადასახადო ხარჯები; 

 შემოსავლების მეტობა ხარჯებზე ან დეფიციტი; 

 განსაკუთრებული მუხლები; 

 საანგარიშგებო პერიოდის წმინდა შედეგი. 

 

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებაში ხარჯები აგრეგირდება მათი ფუნქციების მიხედვით. ანგარიშგებას დაერთვის 

ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით კლასიფიცირებული ხარჯები (მაგალითად, ცვეთა, მასალების შეძენა, 

ტრანსპორტირების დანახარჯები, ხელფასები და გასამრჯელოები, სარეკლამო დანახარჯები და სხვ.). 

თუ ორგანიზაცია საქმიანობას ახორციელებს მიღებული  გრანტების  საშუალებით, იგი ვალდებულია, გახსნას 

დამატებითი ინფორმაცია ხარჯების ფუნქციების შესახებ. დამატებითი ინფორმაცია წარდგენილ უნდა იქნეს გრანტით 

დაფინანსებული პროექტების მიხედვით. 

ორგანიზაციამ ფინანსური შედეგის ცალკე მუხლის სახით უნდა წარადგინოს მოცემული საანგარიშგებო პერიოდის 

წმინდა შედეგი. ყველა განსაკუთრებული მუხლის შინაარსი და თანხები ცალ-ცალკე უნდა გამჟღავნდეს ფინანსურ 

ანგარიშგებაში. 

რომელიმე ოპერაციის ან მოვლენის შინაარსის უჩვეულო ბუნება განისაზღვრება მოცემული მოვლენის ან ოპერაციის 

შინაარსის შედარებით ორგანიზაციის ჩვეულებრივ საქმიანობასთან. მოვლენის განსაკუთრებულობის დასადგენად 

არ გამოდგება მისი მოხდენის სიხშირე. 

ყოველი განსაკუთრებული მუხლის შინაარსი და თანხა ცალცალკე აისახება ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით 

შენიშვნებში, ხოლო საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებაში აისახება განსაკუთრებული მუხლების საერთო თანხა. 
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ილუსტრაცია 2. 

საქმიანობის შედეგების ანგარიშგება 
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I   X X 
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  (  / ) X X 

III.       
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II   X X 

III   X X 

  X X 

  (  / ) X X 

(წყარო: დადგენილება#10) 

ილუსტრაცია 3.  

ხარჯების ეკონომიკური შინაარსი ხარჯების ეკონომიკური შინაარსი 

20X2 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისათვის 
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   X X X X X X 
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  X X X X X X 

  X X X X X X 

(წყარო: დადგენილება#10) 

3.4. ანგარიშგება ფულადი ნაკადების შესახებ 

ფულადი ნაკადების შესახებ ინფორმაციით ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლებს საშუალება ეძლევათ, 

შეაფასონ ორგანიზაციის მიერ ფულადი სახსრებისა და მისი ეკვივალენტების გამომუშავების შესაძლებლობა, 

დროულობა და საიმედოობა. ასეთი ინფორმაცია შესაძლებლობას იძლევა: 

 შეფასდეს ორგანიზაციის მოკლე და 
გრძელვადიანი გადახდისუნარიანობა; 

 დადგინდეს, შეძლებს თუ არა ორგანიზაცია 
კრედიტების გადახდას; 

 განისაზღვროს ორგანიზაციის მოთხოვნები 
დამატებით დაფინანსებაზე; 

 მოხდეს მომავალი პერიოდის ფულადი 
ნაკადების პროგნოზირება. 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მთავარი მიზანია, ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელი უზრუნველყოს 

პერიოდის განმავლობაში ორგანიზაციის ფულადი სახსრების შემოსვლისა და გასვლის შესახებ ინფორმაციით. 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება ავსებს ბალანსისა და საქმიანობების ანგარიშგების მონაცემებს. იგი გვიჩვენებს 

ფულადი სახსრების მასას და მოძრაობას, ასევე ორგანიზაციის ფულადი სახსრების ცვლილებას პერიოდის 

განმავლობაში. 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 3 მთავარ კომპონენტად იყოფა. ბასს 7ის განმარტებით, ფულადი ნაკადების 

ანგარიშგებაში უნდა აისახოს ფულადი სახსრების ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდში, რომელიც დაჯგუფებული 

იქნება საოპერაციო, საინვესტიციო და და საფინანსო საქმიანობად. 

საოპერაციო საქმიანობის ფულადი ნაკადები უმეტესად ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობიდან წარმოიშობა. 

საოპერაციო საქმიანობის ფულადი ნაკადების მაგალითებია: 

 გაწევრიანების, საწევროების, 
შემოწირულობებისა და გრანტების  სახით 
მიღებული შემოსავლები; 

 როიალტებიდან, ჰონორარებიდან და სხვა 
შემოსავლებიდან მიღებული ფულადი 
სახსრები; 
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 საქონელსა და მომსახურებაზე 
მომწოდებელთათვის გადახდილი   ფულადი 
სახსრები; 

 თანამშრომლებისათვის და მათი სახელით 
გადახდილი ფულადი სახსრები; 

 სადაზღვევო პრემიებითა და პრეტენზიებით, და 
სხვა სადაზღვევო დახმარებებით მიღებული და 
გადახდილი ფულადი სახსრები; 

 გადასახადებთან დაკავშირებული ფულადი 
სახსრების გადახდა    

 ან დაბრუნება, თუ იგი დაკავშირებული არ არის საფინანსო და საინვესტიციო საქმიანობასთან. 

საინვესტიციო საქმიანობა გვიჩვენებს, თუ რა დანახარჯები იქნა გაწეული იმ რესურსებისათვის, რომლებმაც 

მომავალში უნდა შექმნას შემოსავალი და ფულადი სახსრები. ამიტომ მნიშვნელოვანია საინვესტიციო საქმიანობის 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში ცალკე გამოყოფა. საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი 

ნაკადების მაგალითებია: 

 ძირითადი საშუალებებისა და სხვა 
გრძელვადიანი აქტივების   შესაძენად 
გადახდილი ფულადი სახსრები; 

 ძირითადი  საშუალებებისა  და  სხვა  
გრძელვადიანი აქტივების რეალიზაციიდან 
მიღებული ფულადი სახსრები; 

მნიშვნელოვანია საფინანსო საქმიანობის ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში ცალკე გამოყოფა. საფინანსო 

საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულადი ნაკადების მაგალითებია: 

 სესხების სახით მოზიდული ფულადი სახსრები; 

 სესხების დასაფარად გადახდილი ფულადი 
სახსრები; და 

 ფინანსური იჯარის ვალდებულებების 
შესამცირებლად გადახდილი ფულადი 
სახსრები. 

ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობიდან მიღებული წმინდა ფულადი ნაკადების განსაზღვრის ორი მეთოდი 

არსებობს: პირდაპირი და არაპირდაპირი. 

პირდაპირი მეთოდის დროს განისაზღვრება ფულადი ნაკადების შემოდინება და გადინება კატეგორიების მიხედვით. 

არაპირდაპირი მეთოდის დროს კი წმინდა ფინანსური შედეგი კორექტირდება არაფულადი ოპერაციების, 

საინვესტიციო და ფინანსურ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული ან გადახდილი ფულადი ნაკადების სიდიდით. 

ბასს უპირატესობას ანიჭებს ანგარიშების შედგენის პირდაპირი მეთოდის გამოყენებას. 

ილუსტრაცია 4.  

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 

20X2 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისათვის 
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X          X 

(წყარო: დადგენილება#10) 

3.5. ფონდების ცვლილების შესახებ ანგარიშგება 

ანგარიშგება გვიჩვენებს ფონდების ზრდის ან შემცირების ფაქტებს. 

ილუსტრაცია 5. 

ფონდების ცვლილების შესახებ ანგარიშგება ფონდებში ცვლილების ანგარიშგება 

20X2 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისათვის 
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(წყარო: დადგენილება#10) 
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 4. მმართველობითი აღრიცხვა 

4.1. მმართველობითი აღრიცხვა – განსაზღვრება და მიზნები 

განსაზღვრება: 

მმართველობითი აღრიცხვა არის ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად ინფორმაციის იდენტიფიცირების, 

გაზომვის, გაანალიზების, ინტერპრეტირების და გადაცემის პროცესი. აღრიცხვის ეს მიმართულება აგრეთვე 

ცნობილია როგორც ხარჯების აღრიცხვა. ფინანსურ და მმართველობით აღრიცხვას შორის ძირითადი 

განსხვავება არის ის რომ მმართველობითი აღრიცხვის მიზანია ორგანიზაციის მენეჯერებს დაეხმაროს 

გადაწყვეტილების მიღებაში, ხოლო ფინანსური აღრიცხვის მიზანს წარმოადგენს ორგანიზაციის გარეთ მყოფ 

მხარეებისათვის (დაინტერესებული მხარეები, საგადასახადო ორგანოები, დონორი ორგანიზაციები) 

ინფორმაციის მიწოდება. 

მიზანი: 

მმართველობითი აღრიცხვა არის შიდა აღრიცხვა რომელიც მენეჯერებს ეხმარება თავიანთი 

გადაწყვეტილებების შედეგების შეფასებაში. ხოლო ფინანსური აღრიცხვა გადმოსცემს კომპანიის უფრო 

ზოგად, მაღალი დონის ფინანსურ შედეგებს. 

ძირითადი განსახილველი საკითხები: 

1. ფინანსური აღრიცხვა არის გარე მომხმარებლებისთვის, ხოლო მმართველობითი აღრიცხვა – შიდა 

მომხმარებლებისთვის; 

2. ფინანსური ანგარიშები მზადდება აღიარებული სააღრიცხვო პრინციპების შესაბამისად და ეფუძნება ზუსტ 

მონაცემებს, ხოლო მმართველობითი აღრიცხვა იყენებს შეფასებებს და უმეტესად მიმართულია მომავალ 

შედეგებზე. მმართველობითი აღრიცხვის ფარგლებში მომზადებული ანგარიშები არ უნა შეესაბამებოდეს რაიმე 

ფორმალურ პრინციპებს ან წესებს და მათი გამოყენება შესაძლებელია ორგანიზაციის სურვილისამებრ; 

3. ფინანსური ანგარიშები ეფუძნება ისტორიულ მონაცემებს, ხოლო მმართველობითი ანგარიშები – მიმდინარე 

ფინანსური ინფორმაციას, ისტორიულ მონაცემებს და სამომავლო პროგნოზებს. 

განსხვავება ფინანსურ და მმართველობით ანგარიშებს შორის 
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4.2. ხარჯების კლასიფიკაცია 

შედარების ცხრილი პირდაპირი/არაპირდაპირი ხარჯები და მუდმივი / ცვლადი ხარჯები 
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   x  x 

    
/  

 x  x 

მუდმივი და ცვლადი ხარჯები 

ააიპის აქტივობების მოცულობის ცვლილების შესაბამისად ზოგიერთი ხარჯი იცვლება და ზოგი რჩება უცვლელი. 

ხარჯების რეაგირება აქტივობების დონის ცვლილებაზე ცნობილია როგორც ხარჯების ქცევა. მენეჯერებს უნდა 

შეეძლოთ განსაზღვრონ კონკრეტული ხარჯის რეაგირება ააიპის აქტივობების დონის ცვლილებაზე. ამ მიზნით 

ხარჯები იყოფა ცვლად და მუდმივ ხარჯებად. ეს სტატია განმარტავს ორი სახის ხარჯებს და მათ რეაგირებას ააიპის 

აქტივობების დონის ცვლილებაზე. 

მუდმივი ხარჯები ძირითადად დაკავშირებულია დროის პერიოდთან. ისინი ძირითადად არ იცვლება აქტივობების 

დონის მიუხედავად მაგალითად ოფისის ქირა, კომუნალური ხარჯები, დაზღვევა, ძირითადი თანამშრომლების 

ხელფასი, დაცვა და ა.შ. პროექტის წილი მუდმივი ხარჯები იცვლება კონკრეტულ პერიოდში განხორციელებული 

პროექტების რაოდენობის შესაბამისად. პროექტის წილი მუდმივი ხარჯები მცირდება თუ იზრდება პროექტების 

რაოდენობა. 

ცვლადი ხარჯები პირდაპირ არის დაკავშირებული გაყიდვების დონესთან ან ბიუჯეტში ჩართულ გრანტის ხარჯებთან. 

როდესაც კონკრეტულ პერიოდში განხორციელებული პროექტების რაოდენობა იზრდება ცვლადი ხარჯები იზრდება 

შესაბამისად. სოციალური საწარმოს შემთხვევაში ცვლადი ხარჯები იზრდება გაყიდვების ზრდასთან ერთად და 

მცირდება გაყიდვების შემცირებასთან ერთად. 

სოციალური საწარმოს შემთხვევაში ცვლადი ხარჯებია შრომითი ხარჯები ან მასალები რომლებიც იცვლება 

გაყიდვებთან ერთად. ერთ ერთი გზა იმისათვის რომ კომპანიამ დაზოგოს ფული არის ცვლადი ხარჯების შემცირება. 

საგრანტო აქტივობების შემთხვევაში თითოეული გრანტისთვის ცვლადი ხარჯების შემცირების გზა არ არსებობს, 

მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად და ზუსტად მოხდეს მუდმივი ხარჯების განაწილება სხვადასხვა აქტივობებს 

შორის პროექტებსა და სოციალურ საწარმოშ შორის. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ ცვლადი ხარჯები შეესაბამება პროექტის პირდაპირ ხარჯებს. ისინი იზრდება ან 

მცირდება ტრანზაქციების მოცულობისა და საგრანტო ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. პროექტის 

პირდაპირი ხარჯები და პირდაპირი ხელფასი არის ცვლადი ხარჯების ყველაზე გავრცელებული სახეობა. 

მაგალითად, ორგანიზაცია ახორციელებს ორ პროექტს და ამუშავებს სოციალურ საწარმოს. მუდმივი ხარჯები 

აქტივობებს უნდა მიეკუთვნოს ყველაზე გონივრული განაწილების ბაზის შესაბამისად. 

მუდმივი ხარჯების განაწილება მთლიანი პირდაპირი ხარჯები 

(1)      

 GEL      

  
 

2,500.00      

   
  

 
 

   

2016      

 #1 150,000.00 46% 1,153.85 150,000.00 42% 1,041.67 

  175,000.00 54% 1,346.15 175,000.00 49% 1,215.28 



7 კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი © 2019 

: 325,000.00  2,500.00    

2016     

 #2    35,000.00 10% 243.06 

:    360,000.00   

    

(2)    

 GEL      

  
 

2,500.00      

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

2016      

 #1 35.00 21.21% 530.30 20.00 12.12% 303.03 

  130.00 78.79% 1,969.70 130.00 78.79% 1,969.70 

: 165.00  2,500.00 150.00  2,272.73 

2016      

 #2    15.00 9% 227.27 

:    15.00  227.27 

     165.00  2,500.00 

პროექტებს შორის მუდმივი ხარჯების განაწილების ბაზა შესაძლოა იყოს შემდეგი: 

 თითოეული პროექტის გეგმიური ხარჯები; 

 თითოეულ პროექტზე მიკუთვნებული 
პირდაპირი ხელფასის ხარჯი; 

 თითოეულ პროექტზე დროის აღრიცხვის 
ფურცლის შესაბამისად მიკუთვნებული დრო; 

 თითოეულ პროექტზე მიკუთვნებული 
თანამშრომლების მიერ დაკავებული ფართი. 

4.3. პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები 

ხარჯების სხვა კლასიფიკაციაა პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები. 

განსაზღვრება: 

პირდაპირი ხარჯები არის ხარჯები რომლებიც მთლიანად უკავშირდება ერთ რომელიმე პროექტს. 

არაპირდაპირი (ზედნადები) ხარჯები არის ორგანიზაციის მთლიანი საქმიანობის შედეგად გაწეული ხარჯები 

და შეუძლებელია მათი მთლიანად მიკუთვნება ერთი რომელიმე პროექტისათვის. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ არაპირდაპირი ხარჯები არის ხარჯები რომლებიც გაწეულ იქნა ზოგადი ან საერთო მიზნებისათვის 

და არ შეიძლება მიეკუთვნოს რომელიმე კონკრეტულ დანახარჯთა მიზანს. 

მაგალითები: 

1. პირდაპირი ხარჯები 
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 პირდაპირი  ხელფასი  –  პროექტის  
კოორდინატორი,   პროექტის  ბუღალტერი, 
ზედამხედველები 

 ტრენინგის მასალები – სემინარების 
საკანცელარიო და სხვა  საქონლის 
ხარჯები, სემინარები, ტრენინგები 

 ცნობადობის ხარჯები 

 მოწყობილობები (ექსკლუზიურად 
პროექტისთვის შეძენილი) 

 სამივლინებო და საცხოვრებლის ხარჯები 
(დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში) 

2. არაპირდაპირი ხარჯები 

 ხელფასები  –  აღმასრულებელი  
დირექტორი,  ფინანსური  მენეჯერი,  
კადრების მენეჯერი 

 საკანცელარიო საქონელი 

 ტრანსპორტირება და საწვავი 

 საწევრო შენატანი 

 ცვეთა 

 ოფისის რემონტის ხარჯები 

4.4. არაპირდაპირი ხარჯების განაწილების მეთოდები – არაპირდაპირი ხარაჯების 
განაკვეთი (ICR) 

ააიპებისთვის საუკეთესო პრაქტიკა და მაგალითები წარმოდგენილია ცირკულარში OMB A122 (2 CFR ნაწილი 230). 

არსებობს განაწილების სამი მეთოდი რომელიც არაკომერციულმა  ორგანიზაციებმა  შეიძლება  გამოიყენოს  

ხარჯების გასანაწილებლად. ესენია „პირდაპირი განაწილების მეთოდი“, „გამარტივებული განაწილების მეთოდი“ და 

„მრავალი განაწილების ბაზის მეთოდი“. ეს მეთოდები შემდეგნაირად განისაზღვრება: 

1. პირდაპირი განაწილების მეთოდი 

2. გამაარტივებული განაწილების მეთოდ; 

გამარტივებული განაწილების მეთოდი. 

ეს მეთოდი გამოყენებულ უნდა იქნას იმ ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც ირჩევენ პროექტს (გრანტს) მიაკუთვნონ 

ყველა ხარჯი გარდა იმ ხარჯებისა, რომლებიც განისაზღვრება როგორც „დამხმარე მომსახურების“ ხარჯები. ეს 

ორგანიზაციები თავიანთი ხარჯების დაყოფას ახდენენ ორ ძირითად კატეგორიად:  

1. პროგრამული აქტივობები - ეს მოიცავს პირდაპირ ფუნქციებს როგორიცაა საზოგადოებისათვის 

მომსახურების გაწევა, კვლევა, განათლება და ტრენინგები; 

2. დამხმარე აქტივობები - ეს მოიცავს საერთო ადმინისტრაციულ და საერთო ხარჯებს. 

ერთობლივი ხარჯები როგორიცაა ცვეთა, საოპერაციო და რემონტის, კომუნალური ხარჯები ინდივიდუალურად 

ნაწილდება პროექტებს (გრანტს) და დამხმარე (მენეჯმენტი და ადმინისტრაცია) ფუნქციებს შორის. ეს ხარჯები 

ნაწილდება შესაბამისი განაწილების ბაზის გამოყენებით. პირდაპირი განაწილების მეთოდი მისაღებია იმ პირობით 

რომ თითოეული ხარჯი მიეკუთვნება განაწილების ბაზას, რომელიც დადგენილია გონივრული და მუდმივად 

გამოყენებადი კრიტერიუმების მიხედვით, დადასტურებულია ორგანიზაციის მიმდინარე მონაცემებით და ეფუძნება 

მიღებულ სარგებელს. შესაფერისი განაწილების ბაზები და ამ მეთოდოლოგიის გამოყენების მაგალითები 

აღწერილია დოკუმენტში ASMB C5 “სახელმძღვანელო არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის.” 

  



2 

მაგალითი – გამარტივებული განაწილების მეთოდი 

არაპირდაპირი ხარჯების განაწილება გამარტივებული მეთოდი არაპირდაპირი ხარჯების განაკვეთი დათვლილი 

უნდა იქნას წლიურად მთლიანად ორგანიზაციისთვის 
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-   
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 /  

11,000   11,000  

  7,000   7,000 

 
 

  
,  

  
  

  2,300   2,300 
 

 

  298,700 230,300 45,000 23,400  

 ICR 19.54%    

4.5. წაუგებლობის წერტილი 

წაუგებლობის წერტილის ანალიზი გამოიყენება იმის დასადგენად თუ როდის შეძლებს ბიზნესი ყველა ხარჯის 

დაფარვას და მოგების მიღების დაწყებას. მნიშვნელოვანია დაფუძნების დანახარჯების განსაზღვრა, რაც 

დაგეხმარებათ ყოველდღიური ხარჯების დასაფარას საჭირო გაყიდვების ღირებულების დადგენაში. 

წაუგებლობის წერტილის დასადგენად საჭიროა მუდმივი და ცვლადი ხარჯების დადგენა. მუდმივია ხარჯები 

რომლებიც არ იცვლება გაყიდვების მოცულობის შესაბამისად, როგორიცაა ქირა და ადმინისტრაციული 

თანამშრომლების ხელფასები. ეს ხარჯები გაწეულ უნდა იქნას გაყიდვების მოცულობის მიუხედავად და ხშირად 

განისაზღვრება როგორც ზედნადები ხარჯები. ცვლადი ხარჯები იცვლება გაყიდვების მოცულობის შესაბამისად, 

როგორიცაა მარაგების შეძენის, ტრანსპორტირებისა და წრმოების ხარჯები. წაუგებლობის წერტილის დასადგენად 

გამოიყენება შემდეგი ფორმულა: 

წაუგებლობის წერტილი (რაოდენობა) = 
მუდმივი ხარჯები 

(ერთეულის სარეალიზაციო ფასი – ერთეული ცვლადი ხარჯები) 

  

წაუგებლობის წერტილი (გაყიდვები) = 
მუდმივი ხარჯები 

(საერთო მოგების მარჟის კოეფიციენტი) 
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 5. ბიუჯეტირება 

5.1. ბიუჯეტი და მისი დანიშნულება 

მმართველობით აღრიცხვაში დაგეგმვის პროცესის ქვეშ იგულისხმება ბიუჯეტირება, შესაბამისად ბიუჯეტი - გეგმაა. 

დაგეგმვა მართვის ერთერთ ფუნქცია და წარმოადგენს მომავალში განსახორციელებელი ქმედებების განსაზღვრის 

პროცესს. დაგეგმვა გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის განსაკუთრებული ტიპია, რომელიც მოიცავს არა ერთ 

ცალკეულ ღონისძიებას, არამედ მთელ ორგანიზაციას. დაგეგმვის პროცესი მჭიდროდაა დაკავშირებული 

კონტროლის პროცესთან. კონტროლის გარეშე დაგეგმვის პროცესი აზრმოკლებულია. ნებისმიერ ორგანიზაციას მისი 

სიდიდის მიუხედავად სჭირდება დაგეგმვა და  კონტროლი. 

დაგეგმვას საფუძვლად უდევს გასული პერიოდების ფინანსური და არაფინანსური ინფორმაციის ანალიზი. საჭირო 

ფინანსური ინფორმაცია გროვდება და თავს იყრის ფინანსური აღრიცხვის სისტემაში. 

განასხვავებენ მოკლევადიან დაგეგმვას 1 წლამდე და გრძელვადიან (პერსპექტიული) დაგეგმვას 1 წელზე მეტი. 

ზოგადად ეს შეიძლება იყოს 35 წლიანი პერიოდი. 

ბიუჯეტირების ჭრილში განიხილება მოკლევადიანი დაგეგმვა. 

ბიუჯეტირაოდენობრივი გეგმა გამოსახული ფულად ერთეულში, რომელიც მომზადებულია გარკვეული 

პერიოდისათვის, და აჩვენებს: 

1. შემოსავლების სიდიდეს, რომლის მიღწევას 

გეგმავს ორგანიზაცია; 

2. დაგეგმილ პერიოდში გასაწევი ხარჯების 

ოდენობას; 

3. დასახული მიზნების მისაღწევად რა კაპიტალი 

უნდა მოიზიდოს. ბიუჯეტირების ფუნქციები 

შეგვიძლია ასე ჩამოვაყალიბოთ: 

4. ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად შესაბამისი 

ოპერაციების დაგეგმვა; 

5. სხვადასხვა განყოფილებების, პროგრამების 

ქმედებათა კოორდინირება. 

6. სტიმულირება 

7. მენეჯერების მიერ შეთანხმებული ბიუჯეტი უნდა 

იძლეოდეს მისი მიღწევის გარკვეულ 

მოტივაციას. 

8. კონტროლი. 

ფაქტიური მონაცემების შედარება დაგეგმილთან, გადახრების დადგენა და წარმოშვების მიზეზის შესწავლა, 

მაკორექტირებელი ზომების განხორციელება და საჭიროებიდან გამომდინარე ბიუჯეტის გადახედვა. 

ბიუჯეტი, რომელიც მოიცავს ორგანიზაციის მთლიან საქმიანობას, ეწოდება მთავარი ბიუჯეტი. მისი შედგენის მიზანია 

კონსოლიდირდეს და დაჯამდეს სხვადასხვა განყოფილებების და პროგრამების გეგმები. თავისი მხრივ მთავარი 

ბიუჯეტი შესდგება ოპერატიული და ფინანსური ბიუჯეტებისგან. 

5.2. საოპერაციო ბიუჯეტი 

საოპერაციო ბიუჯეტში თავს იყრის ორგანიზაციის საერთო დაგეგმილი ხარჯები (ხარჯვითი ნაწილი) და მათი 

დაფინანსების წყაროები (შემოსავლების ნაწილი). 

ფინანსების კონტროლის და მისაღები დაფინანსების მიზნობრიობის    უზრუნველყოფის მიზნით მნიშვნელოვანია 

ყოველწლიურად მომზადდეს ზუსტი და განახლებული ბიუჯეტი. ბიუჯეტის სპეციფიკა და კომპლექსურობა 

დამოკიდებული იქნება ორგანიზაციის სიდიდეზე, განსახორციელებელი პროგრამების და ღონისძიებების 

რაოდენობაზე, დამფინანსებელთა რაოდენობაზე და მათ მოთხოვნებზე. 

ნებისმიერ შემთხვევაში ბიუჯეტი უნდა მოიცავდეს: 

 დაგეგმილი ხარჯები: თუ რა ოდენობის თანხის გახარჯვას აპირებთ მომდევნო ფისკალურ (ფინანსურ) 
წელიწადში, დაყოფილი ხარჯების კატეგორიების მიხედვით ხელფასები, ადმინისტრაციული ხარჯები. 
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 უმეტეს შემთხვევაში ფისკალური წელიწადი ემთხვევა კალენდარულ წელიწადს (01.0131.12). 

 დაგეგმილი შემოსავალი. ის თანხა, რომლის მიღებას ელოდებით, დაყოფილი წყაროების მიხედვით: 
გრანტები, შემოწირულობები, ფანდრაიზინგი, საწევრო შენატანები, მომსახურების ან საქონელის 
მიწოდებიდან მიღებული შემოსავალი. 

 ხარჯებსა და შემოსავლებს შორის ურთიერთკავშირი. რომელი ხარჯი რომელი წყაროდან 
დაფინანსდება? უმეტეს შემთხვევაში დონორი თანხმდება გამოყოს დაფინანსება კონკრეტული 
საქმიანობისთვის. თუ დამფინანსებლის ფონდები შეზღუდულია, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული 
ბიუჯეტის მომზადების პროცესში ხარჯვის მიზნობრიობის უზრუნველსაყოფად. 

 წლის განმავლობაში კორექტივების შეტანა. ბიუჯეტი ეფუძნება შეფასებებს, დროთა განმავლობაში 
მონიტორინგის მიზნებისთვის შეფასებები უნდა მაქსიმალურად დაზუსტდეს და დაკორექტდეს. 

რატომ უნდა მოვამზადოთ წლიური ბიუჯეტი 

 ორგანიზაციის მიზნების უკეთესი გაგება; 

 ხელს უწყობს ფულადი სახსრების მართვის 
ეფექტურობის გაზრდას; 

 ხელს უწყობს ფინანსური რეალურობის 
განხილვის პროცესს და ამის მიხედვით 
რეალური სურათის ფორმირებას; 

 საბაზისო ინფორმაციის მიღების წყარო; 

 ხელს უწყობს ფინანსური კონტროლის და 
მონიტორინგის ჩატარებას; 

დაგეგმვა და ინფორმაციის შეგროვება ბიუჯეტის შესადგენად 

მნიშვნელოვანია იცოდეთ ორგანიზაციის პრიორიტეტები მისი კონკრეტული განვითარების სტადიაზე. ფაქტიურად 

იმის დადგენა თუ რაზე დაიხარჯება თანხა მოიცავს დაგეგმვის პროცესს ორგანიზაციის მასშტაბით. 

საფეხური 1: საქმიანობების დადგენა და მათ განსახორციელებლად საჭირო რესურსების განსაზღვრა 

 რა არის ის საქმიანობები და პროგრამები, 
რომლის განხორციელებას შესძლებდით 
არსებული და მოსალოდნელი 
შემოსავლით და რესურსებით, და 
რომლებიც ხელს შეუწყობდნენ 
ორგანიზაციის შემგომ განვითარებას; 

 რამდენი პერსონალი (პოზიციები, 
რაოდენობები) დაგჭირდებოდათ 
აღნიშნული საქმიანობების ან 
პროგრამების განსახორციელებლად? 

 პერსონალის ანაზღაურების ოდენობის, 
გადახდის პრინციპის (ხელფასი, 
სარგებელი, კონსულტანტის ჰონორარი) 
და წყაროს განსაზღვრა; 

 საქმიანობებთან ან პროგრამებთან 
დაკავშირებული ხარჯების დადგენა და 
ჩამოწერა; 

 ამის გარდა რა ხარჯები გჭირდებათ რომ 
მართოთ ორგანიზაცია და 
განახორციელოთ საქმიანობები: საოფისე 
ფართი, ტექნიკური აღჭურვილობა, 
კომუნიკაცია, ტრანსპორტი, დაზღვევა, 
კომუნალური, მარაგები და სხვა საოფისე 
ხარჯები? 

 

 

მაგალითი,  

ადამიანური რესურსების განსაზღვრა 

       ( ) 

  1 100% 12 

  2 100% 11 

 1 50% 10 
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საფეხური 2: ხარჯების შეფასება: ღირებულების დადგენა 

1. შეაფასეთ მომდევნო ფისკალური წლის ხარჯები. 

2. პერსონალის (უკვე არსებული პოზიციები) და ფიქსირებული საოფისე ხარჯების შემთხვევაში 

გაითვალისწინეთ არსებული განაკვეთები, ხოლო პერსონალის ახალი პოზიციების, კონსულტანტების და 

ექსპერტების შემთხვევაში გაითვალისწინეთ სამუშაო დატვირთვა, კომპეტენცია, შესასრულებელი სამუშაოს 

მოცულობა, სპეციფიკა, პარტნიორი ორგანიზაციების პრაქტიკა, ამის გარდა შეისწავლეთ შრომითი ბაზრის 

პირობები აღნიშნულ კადრებზე. 

3. ცვლადი საოფისე ხარჯების შემთხვევაში გამოიყენეთ ისტორიული მონაცემები და შეიტანეთ საჭირო 

კორექტივები; 

4. უშუალოდ საქმიანობებთან დაკავშირებული ხარჯები. ჯერ განსაზღვრეთ რა რესურსები დაგჭირდებათ და 

შემდეგ მოახდინეთ შეფასება. თუ უკვე გქონდათ მსგავსი გამოცდილება შეგიძლიათ აიღოთ ისტორიული 

მონაცემები და მომავალი საქმიანობის მასშტაბიდან გამომდინარე დააკორექტიროთ. თუ კი საქმიანობა 

ახალია, თითოეულ მოთხოვნილ რესურსზე მოიპოვეთ რაც შეიძლება სანდო ინფორმაცია და ამის 

საფუძველზე მოამზადეთ რაციონალური შეფასებები. 

5. გაითვალისწინეთ სავალუტო რისკები; 

6. გაითვალისწინეთ ინფლაციის მაჩვენებელი; 

7. არ გამოგრჩეთ არაპირდაპირი ხარჯების განაწილება, სამართლიანი შეფასება და მიკუთვნება 

პროექტებისადმი; 

8. გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროგნოზი  

   .   ( ) 

   1,000 

   800 

  500 

   300 
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საფეხური 3. მოამზადეთ ხარჯვითი ბიუჯეტი 

ხარჯვითი ნაწილი აჩვენებს თუ რა თანხის ხარჯვას აპირებთ, ანუ ეს არის თქვენი ხარჯების პროგნოზი მომავალი 

წლისათვის 

მაგალითად, პერსოლის ნაწილში: 

      .   ( )   

    12 1,000 12,000 

    22 800 17,600 

   10 500 5,000 

    8 300 2,400 

    37,000 

 

შემოსავლის შეფასება: საიდან მივიღებთ საჭირო თანხებს 

საფეხური 1. ჩამოთვალეთ ფაქტიური და მოსალოდნელი თანხები, რომლებსაც მიიღებთ თქვენთვის ცნობილი 

დაფინანსების წყაროებიდან. 

ეს არის ის წყაროები, რომლისგანაც რეგულარად იღებდით თანხებს წარსულში ან რომლისგანაც უკვე 

გაქვთ მიღებული დაფინანსების დასტური. 

საფეხური 2. ფანდრაიზინგის შემთხვევაში შეაფასეთ რა თანხა შეიძლება შეგროვდეს მომდევნო ფისკალურ წელს. 

საფეხური 3. თუ თქვენ სთავაზობთ მომსახურებას ფასიან საფუძველზე, შეაფასეთ  რა თანხა შეიძლება შემოვიდეს 

ამ წყაროდან. 

ეს შეიძლება იყოს საკონსულტაციო ან საექსპერტო მომსახურება, ტრენინგი 

საფეხური 4. თუ ორგანიზაციაში შემოღებულია საწევრო გადასახადი, წევრთა რაოდენობით და საწევრო 

გადასახადის განაკვეთის გათვალისწინებით, გამოიანგარიშეთ ამ ტიპის შემოსავალი. 

საფეხური 5. თუ გაქვთ ფართი და მას აქირავებთ, გამოიანგარიშეთ სავარაუდო მისაღები შემოსავალი 

საფეხური 6. თუ გაქვთ გასაყიდი პროდუქცია, მოამზადეთ გაყიდვების პროგნოზი და გასაყიდი ფასების 

გათვალისწინებით გამოიანგარიშეთ რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავალი. 

საფეხური 7. თუ ფლობთ წილს სხვა კომერციულ სუბიექტში, დაითვალეთ მისაღები დივიდენდი. 

საფეხური 8. თუ გაგაჩნიათ თავისუფალი თანხა და აპირებთ განათავსოთ ვადიან ანაბარზე, გამოიანგარიშეთ 

მისაღები საბანკო პროცენტი. 

საფეხური 9. მოამზადეთ შემოსავლების ბიუჯეტი. 

შემოსავლის ბიუჯეტი აჩვენებს რა თანხის მიღებას გეგმავთ, ანუ ეს არის თქვენი შემოსავლების 

პროგნოზი მომავალი წლისათვის 

   ( ) 

 1 25,500 

 2 5,750 

 3,000 

 3 30,200 
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: 64,450 

შემოსავლების და ხარჯების ნაწილების კომპილაცია: ბიუჯეტის დოკუმენტის შემუშავება 

საფეხური 1. ყველა ციფრის გადატანა გასაგებ და მოსახერხებელ ფორმატში. 

თუ გინდათ აქციოთ ბიუჯეტი სასარგებლო ინსტრუმენტად, იგი უნდა იყოს ორგანიზებული ისეთი ფორმით, რომ 

მიიღოთ ამომწურავი ინფორმაცია იმაზე, თუ რამდენია დაგეგმილი თანხის ოდენობა ამა თუ იმ ხარჯის კატეგორიაში. 

მარტივად შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ ექსელის ცხრილის გამოყენებით. ცხრილში წარმოდგენილი იქნება 

დაფინანსების წყაროები და თითოეული წყაროს მიხედვით ხარჯების კატეგორიები. 

მაგალითად: 

   1  2   3  

 15,000 2,500 2,500 21,000 41,000 

  3,000 500 500 4,200 8,200 

 300 200 0 500 1,000 

  1,500 1,500 0 0 3,000 

 400 150 0 600 1,150 

 500 200 0 500 1,200 

 800 200 0 400 1,400 

 4,000 500 0 3,000 7,500 

 25,500 5,750 3,000 30,200 64,450 

 
საფეხური 2. დაუდარეთ ხარჯები შემოსავლებს 

 თუ დაგეგმილი ხარჯები უდრის დაგეგმილ შემოსავალს, თქვენი ბიუჯეტი დაბალანსებულია; 

 თუ თქვენი დაგეგმილი ხარჯი დაგეგმილ შემოსავალზე გაცილებით ნაკლებია, წარმოიშვება ბიუჯეტის 
პროფიციტი. ამ შემთხვევაში მოსაფიქრებელია საქმიანობების არეალის გაფართოება. 

 თუ დაგეგმილი ხარჯი დაგეგმილ შემოსავალზე გაცილებით მეტია, წარმოიშვე  ბა ბიუჯეტის დეფიციტი. 
ამ შემთხვევაში უნდა მოახდინოთ ხარჯების შემცირება ან მოიპოვოთ დამატებითი შემოსავალი. 

ცვლილებების გათვალისწინებით საბოლოო ბიუჯეტის დოკუმენტი თავისი  წერილობითი ახსნაგანმარტებითი 

ნაწილით გამგეობის სხდომაზე განსახილველად შეიძლება წარდგენილ იქნას შემდეგი მარტივი ფორმით: 

წლიური 2015 ბიუჯეტი (01.01.2015 31.12.2015) 

: ( ) 

 41,000 

  8,200 

 1,000 

  3,000 

 1,150 

 1,200 
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 1,400 

 7,500 

  64,450 

  

 ( ) 

 1 25,500 

 2 5,750 

 3,000 

 3 30,200 

  64,450 

 

ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ, იწყება ბიუჯეტის შესრულების ფაზა, რომლის განმავლობაში უნდა ხორციელდებოდეს 

ბიუჯეტის მონიტორინგი. რეგულარულად უნდა მზადდებოდეს გადახრების (Variance report) ანგარიში. რეპორტი 

მოიცავს დაგეგმილ და რეალურ მონაცემებს, მათ შორის შედარებას და განსაზღვრავს განსხვავებებს დაგეგმილსა და 

რეალურ მაჩვენებელს შორის. რის შემდეგაც მარტივდება გეგმების შესრულებაზე კონტროლი. გადახრების 

შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიექცეს მხოლოდ მნიშვნელოვან, არსებით გადახრებს. მარტივად რომ ვთქვათ, 

გადახრების მიზეზების გამოკვლევა ღირს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მასზე გაწეული დანახარჯები ნაკლებია, ვიდრე 

ამ გადახრის გასწორებით მიღებული სარგებელი (არსებითობის სააღრიცხვო პრინციპი). მაგ, 5%მდე გადახრა 

შეიძლება ჩაითვალოს უმნიშვნელოდ. 

აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ საჭიროა არა მარტო არსებითი არასასურველი, არამედ არსებითი სასურველი 

გადახრების (ე.ი როდესაც ხარჯების ბევრად ნაკლებია დაგეგმილზე) კვლევა, რადგან ანალიზის გზით შეგვიძლია 

აღმოვაჩინოთ უფრო იაფი და ეფექტიანი ბიუჯეტი. 

მას შემდეგ როდესაც განისაზღვრება, რომელი გადახრაა არსებითი (ე.ი იმსახურებს გამოკვლევას), საჭიროა 

ვიპოვოთ ამ გადახრის მიზეზები და განსაზღვროთ, რა მაკორექტირებელი ღონისძიებებია საჭირო მათ 

აღმოსაფხვრელად. 

პერიოდულად უნდა მოხდეს ბიუჯეტის გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში რევიზია. 

კაპიტალდაბანდებათა ბიუჯეტი 

კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტში შედის ძირითადი კაპიტალური ხასიათის ხარჯები, როგორც თვით ბიუჯეტის სახელშია 

აღნიშნული. ეს არის ძირითადი საშუალებები, კაპიტალური რემონტი, შენობის მშენებლობა ან/და რეკონსტრუქცია. 

ფულადი სახსრების მოძრაობის ბიუჯეტი 

ფულადი სახსრების მართვა წარმოადგენს შემომავალი და გამავალი ფულადი თანხების, მათ შორის წარმოქმნილი 

ნაშთების პროგნოზირების, მონიტორინგის, ანალიზისა და კორექტირების პროცესს. 

ბევრ ორგანიზაციაში ფულადი თანხების შემოსვლისა და გასვლის პერიოდები ერთმანეთს არ ემხვევა. როგორც წესი, 

შემომავალი თანხები დროში იგვიანებს და ადგილი აქვს ფულის დეფიციტს. ფულის დეფიციტმა შესაძლოა 

სერიოზული გავლენა მოახდინოს ორგანიზაციაზე, კერძოდ, დააქვეითოს/დააზიანოს განსაზღვრულ მომენტში 

ორგანიზაციის ქმედუნარიანობა და მიიყვანოს ფინანსურ კრახამდე. ფინასნური კრახის თავიდან ასაცილებლად და 

ზოგიერთ შემთხვევაში, დროებით წარმოშობილი პროფიციტის მართვის თვალსაზრისით ორგანიზაციამ ფულადი 

თანხების პროგნოზირება, მონიტორინგი და კონტროლი უნდა განახორციელოს. კერძოდ, შეიმუშაოს ფულადი 

თანხების ბიუჯეტი. 

ფულადი სახსრების ბიუჯეტის მეშვეობით ხორციელდება შემომავალი და გამავალი თანხების 

შეფასება/პროგნოზირება ყოველთვიურად ან კვარტალურად. 
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საოპერაციო ბიუჯეტის მიზნების შესრულება თავისთავად არ ნიშნავს და არ უნზრუნველყოფს ორგანიზაციის 

სიცოცხლისუნარიანობას. დაბალანსებული საოპერაციო ბიუჯეტის და ფინანსური ანგარიშგების ჭრილში, რომლებიც 

როგორც წესი მზადდება დარიცხვის მეთოდის გამოყენებით, ორგანიზაცია შეიძლება გამოიყურებოდეს როგორც 

ფინანსურად ჯანსაღი და ამასობაში ჰქონდეს ლიკვიდურობის პრობლემა. 

ორგანიზაციების 50%ზე ნაკლები ამზადებს და იყენებს ფულადი სახსრების ბიუჯეტს. ამგვარი ბიუჯეტი მეტად 

საყურადღებოა, ვინაიდან მასზეა დამოკიდებული ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კარგად 

მომზადებული ფულადი სახსრების ბიუჯეტი მიანიშნებს თანხების პროფიციტსა და დეფიციტზე და მათი წარმოშობის 

პერიოდებზე. დეფიციტის ფაზების დროული პროგნოზირება ორგანიზაციას საშუალებას აძლევს დროულად მიიღოს 

ზომები მათ დასაფარად. 

ფულადი სახსრების ბიუჯეტის მიხედვით შეგვიძლია შევაფასოთ დებიტორული დავალიანების დაფარვის ვადები 

(წარდგენილ მოთხოვნასა (ინვოისი) და ფაქტიურად გადახდილს შორის წარმოშობილი პერიოდის განსაზღვრა), მათ 

შორის გადახდების ვადების პროგნოზირება. 

ფულადი სასხრების ბიუჯეტი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას კაპიტალური ხარჯებისა და პროგრამული გაფართოების 

განხორცილების დაგეგმვის მიზნით. 

ფულადი სახსრების ბიუჯეტი აფასებს ორგანიზაციის უნარს მომავალში დაფაროს ვალდებულებები და ხარჯები. 

განვიხილოთ საილუსტრაციო მაგალითი. 

2014 წლის ბოლოს გამოცხადდა სახელმწიფო პროგრამის, „მსჯავრდებულთა რეინტეგრაცია საზოგადოებაში“ 

კონკურსი. პროგრამის ხანგრძლივობა 6 თვეა, იწყება 2015 წლის იანვარში და დასრულდება დეკემბერში. 

კონკურსში მონაწილეობის მიღებამდე ორგანიზაციამ უნდა გადაწყვიტოს შემდეგი ფინანსური საკითხი - გააჩნია, თუ 

არა საკმარისი ლიკვიდური სახსრები პროგრამის განსახორციელებლად. 

თავისი გამოცდილებისა და კონკურსის პირობების გათვალისწინებით, ორგანიზაცია განსაზღვრავს, რომ 

შესრულებული მომსახურების ღირებულების 70%ის გადახდა მოხდება მომსახურების დამთავრებიდან პირველ თვეს, 

20%ის მე2 თვეს, ხოლო 10%ის - მომსახურების  დამთავრებიდან  მე3  თვეს.  პროგრამის  მთელი ბიუჯეტი შეადგენს 

4,000 ლარს. 

შესრულების გეგმის მიხედვით ორგანიზაცია ამზადებს ცალკე შემავალი თანხების და ცალკე პროგრამის 

განსახორციელებლად აუცილებელი ხარჯების პროგნოზს. ხოლო, მიღებული შეფასებების საფუძველზე მზადდება 

ფულადი სახსრების ბიუჯეტი. 

ბიუჯეტის მიხედვით ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა ფინანსურად ბალანსდება ხანგრძლივი დროის 

პერსპექტივაში, პირველი 2 თვის განმავლობაში წარმოიშობა ფულის დეფიციტი და საჭიროა სხვა წყაროებიდან 

დროებითი ფინანსური მხარდაჭერა. 

 2015      

         

 500 600 700 700 700 800 

       

:       

1-  .  70%  350 420 490 490 490 

-2 .  20%   100 120 140 140 

-3 .  10%    50 60 70 
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  - 350.00 520.00 660.00 690.00 700.00 

       

       

 300 300 300 300 300 300 

    90 90 90 90 90 90 

 0 60 60 60 60 60 

 10 10 10 10 10 10 

 20 40 40 40 40 40 

       

  420 500 500 500 500 500 

       

         

       

  - 350.00 520.00 660.00 690.00 700.00 

  (420.00) (500.00) (500.00) (500.00) (500.00) (500.00) 

   (420.00) (150.00) 20.00 160.00 190.00 200.00 

   - 
  

0 (420.00) (570.00) (550.00) (390.00) (200.00) 

   
  

(420.00) (570.00) (550.00) (390.00) (200.00) - 

 

ფულადი სახსრების ბიუჯეტის მომზადების ეტაპები საკმაოდ განსხვავებულია. თუმცა, ბევრი ორგანიზაციისთვის 

ფულადი სახსრების პროგნოზი ბიუჯეტირების პროცესის ბუნებრივი გაგრძელებაა, რაც გულისხმობს საოპერაციო და 

კაპიტალური ბიუჯეტების ლიკვიდურობის გეგმაში ასახვას. სეზონური რყევების, განსაკუთრებული   ფაქტორების/ 

მოვლენების გათვალისწინებითა და არაფულადი მუხლების დაკორექტირებით წლიური საოპერაციო ბიუჯეტი 

დაიყოფა თვეებად. 

არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც ფულადი სახსრების ბიუჯეტს წინა წლების ფაქტიურ ფულად სახსრებზე 

დაყრდნობით აგებენ. პროგრამული ცვლილებებისა და მათი ფინანსური ეფექტის გათვალისწინებით წინა წლების 

მონაცემებში შეიტანება სათანადო კორექტივები. 

ქვემოთ მოცემულია საილუსტრაციო საოპერაციო ბიუჯეტი და მის საფუძველზე მომზადებული 4 თვიანი ფულადი 

სახსრების ბიუჯეტი: 

  (12 , 2015)     6  

       

       

       

  4,000.00  1,000.00 - - 1,000.00 

  35,000.00  - - 15,000.00 - 
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   20,000.00  - 5,000.00 - - 

  1 100,000.00  2,500.00 - 2,500.00 65,000.00 

  2 90,000.00  1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

       

  249,000.00  4,500.00 6,000.00 18,500.00 67,000.00 

       

       

: 165,000.00  13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 

  50,000.00  4,167.00 4,167.00 4,167.00 4,167.00 

  30,000.00  2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

  30,000.00  2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

  30,000.00  2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

  25,000.00  2,083.00 2,083.00 2,083.00 2,083.00 

 : 50,000.00  3,934.00 2,934.00 4,934.00 2,934.00 

 20,000.00  1,667.00 1,667.00 1,667.00 1,667.00 

 8,000.00  1,000.00 - 2,000.00  

  8,000.00  667.00 667.00 667.00 667.00 

  6,000.00  500.00 500.00 500.00 500.00 

  8,000.00  100.00 100.00 100.00 100.00 

  25,000.00  250.00 250.00 4,500.00 5,900.00 

       

  240,000.00  17,934.00 16,934.00 23,184.00 22,584.00 

       

  9,000.00  (13,434.00) (10,934.00) (4,684.00) 44,416.00 

    2,648.00  2,648.00 4,214.00 8,280.00 3,596.00 

  /  11,648.00  (10,786.00) (6,720.00) 3,596.00 48,012.00 

  15,000.00  15,000.00 15,000.00 - (30,000.00) 

    
 

11,648.00  4,214.00 8,280.00 3,596.00 18,012.00 

ხარჯების შეფასება-პროგნოზი 

ხელფასი და საოპერაციო ხარჯების ნაწილი (იჯარა, სატელეფონო კომუნიკაცია, საფოსტო ხარჯები) წარმოადგენს 

ფიქსირებულ დანახარჯებს და არ იცვლება თვიდან თვემდე. 

შესყიდვები და პროგრამული ხარჯები წარმოადგენს ცვლად დანახარჯებს, მათი შეფასებისთვის ორგანიზაციამ 

გამოიყენა ისტორიული მონაცემები და ხელთ არსებული ახალი ინფორმაცია. 
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მაგალითზე ვხედავთ, რომ იანვარში ორგანიზაციას აქვს საოპერაციო ზარალი 13,434 ლარის ოდენობით 

(შემოსავალი 4,500 ლარი ხარჯი - 17,934 ლარი = (13,434 ლარი) და საოპერაციო მოგება აპრილში 44,416 ლარი 

(შემოსავალი 67,000 ლარი - ხარჯები 22,584 ლარი =44,416). 

ფულადი სახსრების სწორად მართვისათვის საჭიროა საოპერაციო მოგება/ზარალის თვიური გამოანგარიშება, 

რადგან ნათლად იკვეთება დეფიციტის ან პროფიციტის არსებობა დროის გარკვეულ მონაკვეთში და ორგანიზაციას 

შესაძლებლობა ეძლევა შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა. 

ფულადი სახსრების პროგნოზირების შემდეგი ნაწილია პერიოდის დასაწყისში არსებული ფულადი თანხების ნაშთები 

(ბანკი, სალარო). ფულადი სახსრების დეფიციტის თუ პროფიციტის დასაანგარიშებლად საოპერაციო მოგება/ზარალს 

ვუმატებთ პერიოდის დასაწყისში არსებულ ფულადი თანხების ნაშთს. მაგ, იანვარში ორგანიზაციის საოპერაციო 

ზარალი შეადგენს 13,434 ლარს და პერიოდის დასაწყისში მას გააჩნია თანხა 2,648 ლარის ოდენობით, ამის შედეგად, 

ფულადი სახსრების დეფიციტია 10,786 ლარი. ხოლო აპრილის ბოლოს ორგანიზაციას აქვს ფულადი სახსრების 

პროფიციტი 48,012 ლარის ოდენობით. 

ფულადი სახსრების დეფიციტი წარმოიშვება იმ შემთხვევაში, როდესაც გიწევთ ხარჯების გაწევა და არ გაქვთ 

საკმარისი ნაშთი, რომ დაფაროთ ვალდებულებები. ჩვენს მაგალითში ორგანიზაციას აქვს ფულადი სახსრების 

დეფიციტი იანვარში (10,786 ლარი). ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ზარალზე მუშაობს. უბრალოდ, 

კონკრეტული დროის მონაკვეთში, ჩვენს შემთხვევაში, იანვარში, ორგანიზაციას წარმოეშვა ფულადი სახსრების 

დეფიციტი. 

ფულადი სახსრების დეფიციტის არსებობისას უნდა გვახსოვდეს, რომ აუცილებელია გარკვეული ხარჯები დაიფაროს 

დროულად. მაგალითად, ხელფასი,     სახელმწიფო გადასახადები, დაზღვევა და ა.შ. 

 

5.3. ბიუჯეტირების სისტემები 

განასხვავებენ ბიუჯეტირების შემდეგ სისტემებს: 

 ზრდადი ბიუჯეტირება /Incremental Budget; 

 ბიუჯეტირება ნულიდან/Zerobased budgets; 

 განგრძობითი (მცოცავი) 
ბიუჯეტირება/Continuous budgets; 

 საქმიანობაზე დაფუძნებული 
ბიუჯეტირება/Activitybased budget; 

 დაგეგმვის, პროგრამირების ბიუჯეტირების 
სისტემები/PPBS. 

1. ზრდადი ბიუჯეტირება (Incremental Budget) 

მომავალი წლის წლიური ბიუჯეტის მომზადებისას საერთო საწყისი წერტილია მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, რომელიც 

აერთიანებს ოპერაციული საქმიანობის მიმდინარე დონეს და დაგეგმილ შეღავათებს მიმდინარე საქმიანობისათვის. 

შემდეგ ხდება მათი შეცვლა მომავალი წლის მოსალოდნელი ცვლილებების მიხედვით ზრდადი, ანუ ინკრემენტული 

ბიუჯეტირება. 

ამ მიდგომის მთავარი ნაკლი ისაა, რომ იგი მთლიანად უშვებს, რომ ღირებულია ყველა მიმდინარე საქმიანობის 

გაგრძელება, მიმდინარე დონის მიხედვით/აქტივობით; ამით წარსული არაეფექტურობა შემდგომ პერიოდებშიც 

გადაიტანება. 

2. ბიუჯეტირება ნულიდან/Zerobased budgets 

ZBB არის ბიუჯეტირების მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ხდება ყველა საქმიანობის გადაფასება ყოველთვის, 

როდესაც მზადდება ბიუჯეტი. ფასდება თითოეული საქმიანობის დისკრეტული დონე და შეირჩევა ისეთი კომბინაცია, 

რომელიც ეთანხმება არსებულ ფონდებს. 

ითვლება, რომ ZBB ძალზე სასარგებლოა, კერძოდ, ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ნათელია, რომ მისი 

გამოყენება გაცილებით ადვილია ასეთ სიტუაციაში, რადგან შესაძლებლობა იქმნება, ყოველი საქმიანობიდან 

(მაგალითად, სკოლები, გზების რემონტი) გამოიყოს და შეფასდეს სარგებელი და აქ ის რთული კავშირები, რომელიც 

წარმოებაში გვხდება, მინიმალურია. 
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კერძო სექტორში მას ყველაზე პროდუქტიულად არასაწარმოო დანახარჯისათვის იყენებენ. ამ სფეროში ძნელია 

ეფექტურობის სტანდარტის შემუშავება და დანახარჯები სწრაფად მიისწრაფვის. ზრდისაკენ. 

ამ მეთოდს თავისი უპირატესობანი და ნაკლოვანებები აქვს. 

უპირატესობები: 

 იგი გვეხმარება, შეიქმნას ორგანიზაციული გარემო, რომელშიც დაიშვება ცვლილებები; 

 ხელმძღვანელობას ეხმარება, ყურადღება გაამახვილოს ორგანიზაციის ამოცანებსა და მიზნებზე; 

 ხელმძღვანელობას  ეხმარება,  ყურადღების  კონცენტრირება მოახდინოს მომავალზე და არა 
წარსულზე; 

 დახმარებას უწევს ორგანიზაციაში არაეფექტური და მოძველებული ოპერაციების იდენტიფიცირებაში; 

 იგი უზრუნველყოფს ბაზას რესურსების ოპტიმალური  გამოყენებისათვის ოპერაციების თვალსაზრისით 
პრიორიტეტების დადგენის გზით; 

 მას მივყავართ ორგანიზაციის ხელთ არსებული რესურსების გაცილებით   ლოგიკურ და ხელსაყრელ 
განაწილებასთან; 

 იგი ახდენს ყველა დონის მენეჯმენტის სტიმულირებას; 

 იგი უზრუნველყოფს გეგმას, რომელსაც უნდა მივდიოთ   ფინანსური რესურსების გაზრდის შემთხვევაში; 

 იგი განყოფილებების მხრიდან ადგენს მინიმალურ მოთხოვნებს. 

ნაკლოვანებები: 

 მოითხოვს მეტ მმართველობით დროს, ვიდრე ჩვეულებრივი სისტემა,, რათა მენეჯერებმა შეისწავლონ, 
რა მოეთხოვებათ; 

 არსებობს მოკლევადიან ეკონომიაზე გამოდევნების ცდუნება გრძელვადიანი სარგებლის საზიანოდ; 

 საჭიროა დრო, რათა გამოჩნდეს რეალური სარგებელი ასეთი  სისტემის გამოყენებიდან. 

თეორიულად ZBB ჯანსაღი იარაღია მენეჯერებისათვის და მისი წარმატება დიდაა დამოკიდებული მის მისაღწევად 

მმართველობის დროისა და მცდელობის გამოყენებაზე. ბუჯეტირებისადმი ასეთი ანალიტიკური მიდგომა შესაძლოა 

ძალიან ხარჯიანი იყოს დროისა და ფულის თვალსაზრისით, ამიტომ საჭიროა, გარკეულწილად ვცადოთ იმ 

სარგებლის გაზომვა, რომლის მიღებაცაა შესაძლებელი. 

3. განგრძობითი (მცოცავი) ბიუჯეტი (Continuous budgets) 

განგრძობითი ბიუჯეტი განიმარტება, როგორც ბიუჯეტი, რომელიც უწყვეტად ახლდება უკანასკნელი პერიოდის 

დამატების, მაგალითად, თვის ან კვარტლის, და ყველაზე ადრეული პერიოდის გამოკლების ხარჯზე. მისი გამოყენება 

ხელსაყრელია, როდესაც მომავალი დანახარჯები და /ან მოქმედებები შეუძლებელია საიმედოდ იქნეს 

პროგნოზირებული. 

ტიპური მცოცავი ბიუჯეტი შეიძლება შემდეგნაირად შედგეს: 

 ბიუჯეტი მომზადებულია დამდეგი წლისათვის (მაგ., იანვრიდან დეკემბრამდე) და დანაწევრებულია 
შესაბამის, დავუშვათ, კვარტალურ საკონტროლო პერიოდებად; 

 პირველი საკონტროლო პერიოდის ბოლოსათვის (მაგ., 31 მარტი) ამ პერიოდის შედეგები შედარდება 
დაგეგმილს. აღნიშნული ანალიზიდან გამოტანილი დასკვნები გამოიყენება დარჩენილი საკონტროლო 
პერიოდების ბიუჯეტების კორექტირებისა და შემდგომი სამი თვის ბიუჯეტის დამატებისათვის, ასე რომ 
კომპანიას კვლავ გააჩნია ბიუჯეტი დამდეგი წლისათვის (ამჯერად აპრილიდან მარტამდე). დაგეგმვის 
პროცესი მეორდება ყოველი სამთვიანი საკონტროლო პერიოდის ბოლოსათვის. 

მცოცავი ბიუჯეტის უპირატესობა: 
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 ბიუჯეტი  გაცილებით  რეალისტური  და  მიღწევადია,  რადგან ის განუწყვეტლივ გადაიხედება 
ცვალებადი სიტუაციების ასახვის მიზნით; 

 არ არის ახალი წლიური ბიუჯეტის მომზადებასთან დაკავშირებული ყოველწლიური წყვეტა დაგეგმვაში; 

 შესუსტებულია ზეწოლა და სტრესი, რომელსაც განიცდიან მენეჯერები არარეალური ბიუჯეტური 
მიზნების მიღწევისას; 

 გაცილებით მნიშვნელოვანია ცვლილებების უკუკავშირი; 

 არსებობს ბიუჯეტური დამახინჯების შემცირების სწრაფვა; 

 დუნდება ბიუჯეტური სისტემის სიმკაცრე და გაუთვალისწინებელი მოვლენებისა და სიახლეების 
ელემენტები შეტანილია კონტროლის სისტემის მომზადების ფაზაშივე; 

მიზნებისა და გეგმების შეფასებას უწყვეტი ხასიათი აქვს და არაერთჯერადია; მცოცავი ბიუჯეტის ნაკლი: 

 წინასწარ ზუსტად დაგეგმვა ყოველთვის ძნელია, ხოლო მენეჯერები წელიწადში ერთხელ უკვე 
კარგავენ დიდ დროსა და ძალისხმევას ამ ამოცანაზე. ამიტომ, ნაკლებად სარწმუნოა, რომ მენეჯერები 
შეძლებენ, გააკეთონ იგივე პროგნოზი უფრო მკაფიოდ ყოველ კვარტალში ან თვეში იმ დროს, 
როდესაც ისინი კიდევ მრავალ საქმეზე არიან პასუხისმგებელი; 

 არსებობს საშიშროება, რომ მცოცავი ბიუჯეტი იქცევა საბოლოო ბიუჯეტად „პლუს  ან მინუს მცირედი“ და 
აბსოლუტურად არაფრის მანიშნებელი არ იქნება გრძელვადიანი მიზნების თვალსაზრისით და 
არაფრის მომცემი შესრულების კონტროლის მიზნებისათვის; 

 მენეჯერები წააწყდებიან დიდი მოცულობის სამუშაოს და შეიძლება დამატებითი თანამშრომლები 
დასჭირდეთ; 

 მენეჯერებმა შეიძლება არასაკმარისი ყურადღება დაუთმონ ბიუჯეტის მომზადებას, რადგან იციან, რომ 
მას მალე გადახედავენ; 

 ორგანიზაციისაგან შეიძლება მოითხოვებოდეს, იმოქმედოს წლიური ბიუჯეტით. 

4. საქმიანობაზე დაფუძნებული ბიუჯეტირება (ABB) 

ABB არის ბიუჯეტირების მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია საქმიანობის სტრუქტურაზე და იყენებს დანახარჯთა 

მატარებლის მონაცემებს ბიუჯეტის დადგენისა და უკუკავშირის პროცესში. 

 ABBის ძირითადი მიდგომა შემდეგნაირია: 

 თითოეული იმ განყოფილების სამუშაო, რომლისთვისაც უნდა მომზადდეს ბიუჯეტი, გაანალიზებულია 
მისი უმთავრესი საქმიანობების მიხედვით, რომელთათვისაც შესაძლებელია დანახარჯთა 
მატარებლების გამორკვევა; 

 განისაზღვრება თითოეული საქმიანობის მიერ მოხმარებული რესურსების ბიუჯეტირებული 
ღირებულება (უახლესი ისტორიული მონაცემებიდან) და როდესაც შესაძლებელია, იანგარიშება 
საქმიანობის ერთეულის თვითღირებულება. 

 შემდეგ, მომავალი საქმიანობების დონის/ინტენსივობის ამორჩევით და საწყისი საჭირო რესურსების 
ანგარიშით, შესაძლებელია სამომავლო ხარჯების  ბიუჯეტირება. 

ABBს ორი ძირითადი სარგებელი აქვს: 

 ის განსაზღვრავს სიტუაციებს, როცა წარმოების გეგმა ახალ სიმძლავრეს მოითხოვს როგორც 
ფიზიკური, ისე ადამიანური რესურსების მხრივ, რაც უზრუნველყოფს მეტი დახმარებისა და 
მომსახურების გაწევას ორგანიზაციებისათვის; 

 ის გვაძლევს პროექტის მომავალი ხარჯების განსაზღვრის უფრო ზუსტ საშუალებას. 

5. დაგეგმვის, პროგრამირების ბიუჯეტირების სისტემები/PPBS 

PPBSის მიხედვით, ბიუჯეტის სტრუქტურის შედგენა ხდება არა დეპარტამენტების, არამედ საქმიანობის მიხედვით. 
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PPBSი სპეციალურადაა შექმნილი ისეთი არამომგებიანი ორგანიზაციების ბიუჯეტირების მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად, როგორიცაა სახელმწიფო ორგანიზაციები. 

ტრადიციულად ბიუჯეტი ასეთი ორგანიზაციებისათვის შედგენილი იქნება განყოფილებების მიხედვით თითოეული 

განყოფილების მენეჯერი ბიუჯეტს წარადგენს თავისი შტატის, შენობის, დაფუძნებისა და სხვა ხარჯებისათვის. 

ამ მიდგომის ერთერთი უმთავრესი ნაკლი ამ ტიპის ორგანიზაციებში მათი ინფორმაციული უკმარისობაა იმ 

საქმიანობის შესახებ, რომელსაც ფაქტობრივად განახორციელებს განყოფილება დანახარჯების ანალიზი ხდება მათი 

ბუნებისა და არა დანიშნულების/ მიზნების მიხედვით. 

ამ ორგანიზაციების მიზნები ფოკუსირებული იქნება არა გამოსავლიანობასა და მომგებიანობაზე, არამედ მოცემული 

პროგრამის ან საქმიანობის დანახარჯების თვალსაზრისით ეფექტურ შესრულებაზე. PPBSის მიზანს წარმოადგენს 

იმის უზრუნველყოფა, რომ ბიუჯეტირების პროცესი სათანადოდ არის სტრუქტურირებული. 

PPBSის ტექნიკა: 

 PPBSის მიხედვით, ბიუჯეტი დგება იმ პროგრამების საფუძველზე, რომლებიც ორგანიზაციული მიზნების 
მისაღწევადაა დაწესებული; 

 შემდეგ ხდება თითოეული პროგრამის შეფასება, რათა გამოირკვეს მისი შესრულების ყველაზე 
ეფექტური ხერხი დანახარჯების თვალსაზრისით და დანახარჯისარგებლის მიდგომით, რათა 
განისაზღვროს მისი პრიორიტეტულობის დონე რესურსების მიკუთვნებისას. 

 ასე რომ, რესურსების მიკუთვნება ხდება პროგრამებზე და არა ცალკეულ განყოფილებაზე. 
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