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დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნა  

 

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი  

დელისის I შესახვევი 5ა 

თბილისი, საქართველო 

 

მოსაზრება 
 

ჩვენ ჩავატარეთ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი-ს (შემდგომში 

“ორგანიზაცია”) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც მოიცავს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას  

2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის, აგრეთვე საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებას, 

ფუნქციონალური ხარჯების ანგარიშგებასა და ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგებას წლისათვის, 

რომელიც დასრულდა აღნიშნული თარიღით, აგრეთვე ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს, მათ შორის მნიშვნელოვან 

სააღრიცხვო პოლიტიკებზე. 

 

ჩვენი აზრით, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, 

სამართლიანად ასახავს ორგანიზაციის ფინანსურ მდგომარეობას 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, 

აგრეთვე მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას იმ წლისთვის, რომელიც 

დასრულდა მოცემული თარიღით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების  ფინანსური 

ანგარიშგების სტანდარტის (ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახურის უფროსის ბრძანება №-9) შესაბამისად. 

 

მოსაზრების საფუძველი 

 

აუდიტი ჩავატარეთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს-ების) შესაბამისად. ამ სტანდარტებით 

განსაზღვრული ჩვენი პასუხისმგებლობები დეტალურად აღწერილია ჩვენი დასკვნის - ’’აუდიტორის 

პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე’’ - ნაწილში. ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ 

ორგანიზაციისაგან იმ ეთიკური ნორმების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ჩვენ მიერ ჩატარებულ ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტს საქართველოში; გარდა ამისა, შევასრულეთ ამ ნორმებით გათვალისწინებული სხვა 

ეთიკური ვალდებულებებიც. გვჯერა, რომ ჩვენ მიერ მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები საკმარისი 

და შესაფერისი საფუძველია ჩვენი აუდიტისათვის. 

 

მენეჯმენტისა და მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირთა პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

 

მენეჯმენტი პასუხისმგებელია თანდართული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და სამართლიან 

წარდგენაზე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების  ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 

(ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება №-

9) შესაბამისად, ასევე შიდა კონტროლზე, რომელსაც იგი აუცილებლად მიიჩნევს ისეთი ფინანსური ანგარიშგების 

მოსამზადებლად, რომელიც არ შეიცავს თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას. 

 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას მენეჯმენტს ევალება, შეაფასოს ორგანიზაციის ფუნქციონირებადობის 

უნარი და, აუცილებლობის შემთხვევაში, ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში განმარტოს საწარმოს 

ფუნქციონირებადობასთან და ანგარიშგების საფუძვლად საწარმოს ფუნქციონირებადობის პრინციპის 

გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მენეჯმენტს განზრახული აქვს 

ორგანიზაციის ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა, ან თუ არა აქვს სხვა რეალური არჩევანი, ასე რომ არ მოიქცეს. 

 

მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან ორგანიზაციის ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედველობაზე. 

tel:206331691
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შენიშვნა 2: სააღრიცხვო პოლიტიკა (გაგრძელება) 

 

(გ) ფინანსური ანგარიშგების საოპერაციო და საანგარიშგებო ვალუტა  

 

ორგანიზაციის საოპერაციო და სააღრიცხვო ვალუტას წარმოადგენს ქართული ლარი. თუმცა, ზოგიერთი გრანტი 

დონორისგან მიღებულია ევროში ან დოლარში და ზოგიერთი ფინანსური რეპორტი დონორთან წარდგენილია 

ევროში და დოლარში, თუმცა ანგარიშგება მზადდება ლარებში.  ძირითადი ოპერაციები სრულდება ქართულ 

ლარებში.  

 

(დ) უცხოური ვალუტის გადაფასება 
 

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგებები აღირიცხება იმ გაცვლითი კურსის შესაბამისად, რომელიც არსებობს 

ოპერაციის თარიღისათვის. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული გარიგების განხორციელების შედეგად წარმოქმნილი 

გაცვლითი კურსის სხვაობები აისახება საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებაში იმ დღისათვის არსებული 

გაცვლითი კურსის შესაბამისად.  

 

უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი აქტივები და ვალდებულებები გადაყვანილია ქართულ ლარებში 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისათვის გამოცხადებული 

ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად. 2019 და 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლებისათვის 

უცხოური ვალუტის ნაშთების ლარებში გადაყვანისათვის გამოყენებული ძირითადი განაკვეთი იყო: 

 
 დეკემბერი 31, 2019 დეკემბერი 31, 2018 

ლარი / 1 აშშ დოლარი  2.8677 2.6766 

ლარი / 1 ევრო  3.2095 3.0701 

ლარი / 1 ფუნტი 3.7593 3.3955 
 

(ე)  საგრანტო შემოსავალი და გადავადებული გრანტი  

 

ორგანიზაცია დონორისგან მისაღებ, ხელშეკრულებით განსაზღვრულ თანხებს აღრიცხავს როგორც გადავადებულ 

გრანტს. ხოლო პროგრამის შესაბამისი დანახარჯების გაწევის და მათი აღიარების შემდეგ, შესაბამისი თანხით 

მცირდება გადავადებული გრანტის ოდენობა და ხდება ამ თანხის შემოსავლად აღიარება.  

 

(ვ) ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები 

 

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები შედგება სალაროში არსებული ნაღდი ფულისაგან და ბანკში 

არსებული ფულადი სახსრებისგან. 

 

(ზ) გადასახადები 

 

სსკგც, როგორც არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, იხდის შემდეგ გადასახადებს: 

 

საშემოსავლო გადასახადი (20%). აღნიშნული გადასახადი გადაიხდება მთლიანი ხელფასიდან და მასთან 

დაკავშირებული შეღავათებიდან, რომლებიც თანამშრომლებზე გაიცემა საქართველოს საგადასახადო 

კანონმდებლობის შესაბამისად. აღნიშნული გადასახადი ხარჯების ანგარიშგებაში შედის, როგორც ხელფასის 

შემადგენელი ნაწილი და მასთან დაკავშირებული შეღავათები. 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ) (2005 წლის 30 ივნისიდან 18%). ორგანიზაცია რეგისტრირებულია 

საგადასახადო ორგანოში როგორც დღგ-ს გადამხდელი. 

 

საპენსიო სქემა - 2018 წლის 21 ივნისს საქართველომ მიიღო კანონი საპენსიო ფონდის შესახებ, რომელიც ძალაში 

შევიდა 2019 წლის 1 იანვრიდან. დაგროვებითი საპენსიო სქემა 6%-იან შენატანს ითვალისწინებს. კერძოდ, 

დასაქმებული თავისი დასაბეგრი ხელფასის 2%-ს გადარიცხავს ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე, 

დამსაქმებელი ასევე გადარიცხავს დამატებით 2%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადაირიცხება კიდევ 2%, 

როგორც დამსაქმებელი, ორგანიზაცია გადარიცხავს 2%-ს თავის მხრივ და ეს გადასახადები არ არის მოცემული 

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 
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შენიშვნა 3: ფული და ფულის ექვივალენტები  

 
 31-დეკ-2019 31-დეკ-2018 

 ნაღდი ფული სალაროში (ლარი)  42 120 

 ფული ბანკში (ლარი)  330,211 94,328 

 ფული ბანკში (სხვა ვალუტა)  584,878 222,303 
   

 სულ ფული და ფულის ექვივალენტები  915,131 316,751 

 
 
 

შენიშვნა 4: მისაღები გრანტები  

 

 31-Dec-2019 31-Dec-2018 

   

ევროკავშირი (EU) 1,779,628 2,502,619 

პური მსოფლიოსათვის (BFW) 309,396 853,746 

ნიდერლანდების საელჩო 253,533 - 
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) 241,520 228,001 

კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS - დაფინანსების წყარო BMZ) 213,820 779,256 

არბაითერ - სამარიტერ - ბუნდი საქართველო (ASB -წყარო 

ევროკავშირი) 3,113 363,784 

ადამიანი გაჭირვებაში (წყარო ევროკავშირი) - 24,352 

ICCA - 66,914 

   
სულ მისაღები გრანტები 2,801,010 4,818,672 

 
 

შენიშვნა 5: საგადასახადო აქტივები  

 31-დეკ-2019 31-დეკ-2018 

   
საშემოსავლო გადასახადი (192) - 

ქონების გადასახადი (176) - 

მოგების გადასახადი 13,315 13,009 

დღგ 44,228 66,250 
   

 სულ საგადასახადო აქტივები  57,174 79,258 
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