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Entity of the first category:
a) Value of total assets exceed GEL 50 million;
b) Revenues exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period exceed 250.
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.
Entity of the second category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 50 million;
b) Revenues does not exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 250.
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.
Entity of the third category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 10 million;
b) Revenues does not exceed GEL 20 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 50
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.
Entity of the fourth category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 1 million;
b) Revenues does not exceed GEL 2 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 10.
Entity shall meet at least two of the three criteria's at the end of the reporting period.
Public Interest Entity (PIE) – legal entity, which is:
a) Accountable company, securities of which is
allowed to the stock exchange;
b) Commercial bank and qualified credit
institution;
c) Microfinance organization;
d) Insurance company;

e) Founder of the non-state pension scheme;
f) Investment Fund;
g) Non-Banking Depository Establishment-Credit
Unions;
h) Entity defined as PIE by the Government of
Georgia;

Non-Entrepreneurs (non-commercial) legal entity
2017 KPMG Georgia LLC, a company incorporated under the Laws of Georgia, a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.

Entity of the First Category:
a) Value of total assets exceed GEL 50 million;
b) Revenues exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period exceed 250.

Entity of the First Category
‒

Carries out accounting and financial reporting in compliance with the
International Financial Reporting Standards (IFRS).

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.

‒

Is obliged to have its financial statement/consolidated financial
statement for each reporting period audited.

Entity of the second category:

‒

shall submit the following additional information, together with the
explanatory notes to the financial statements:

a) Value of total assets does not exceed GEL 50 million;
b) Revenues does not exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 250.



Information about revenues of the entity, by categories of the
activities and geographic distribution of markets, if there is
significant distinction within the categories and markets;



information about remuneration paid to the auditor/audit firm in
exchange for audit of annual financial statements of the entity
and/or other professional services.

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.
Entity of the third category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 10 million;
b) Revenues does not exceed GEL 20 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 50

‒

 Review of activities *
*As set out in paragraph 6 of article 7 of the law of Georgia on
Accounting, Auditing and Reporting.

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.

‒

Entity of the fourth category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 1 million;
b) Revenues does not exceed GEL 2 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 10.
Entity shall meet at least two of the three criteria's at the end of the reporting period.
Public Interest Entity (PIE) – legal entity, which is:
a) Accountable company, securities of which is
allowed to the stock exchange;
b) Commercial bank and qualified credit
institution;
c) Microfinance organization;
d) Insurance company;

e) Founder of the non-state pension scheme;
f) Investment Fund;
g) Non-Banking Depository Establishment-Credit
Unions;
h) Entity defined as PIE by the Government of
Georgia;

shall submit Management report that includes:

If activities include the use of minerals (including oil and gas production)
or preparation of natural forest timber, they are liable to prepare and
submit a statement on the payments provided to the State on an annual
basis.
Financial statements, Management report, Statement of payment to the
State must be submitted to the Accounting, Reporting and Audit
Supervision Service immediately, but not later than October 1 of the
year following the reporting period.
Obligation for presentation of the statements is effective for the reporting
period ended December 31, 2017 and for the subsequent reporting
periods, and, if the reporting period does not coincide with the calendar
year - for the reporting period completed on the date following
December 31, 2017 and for the subsequent reporting periods.

Non-state noncommercial legal entity
2017 KPMG Georgia LLC, a company incorporated under the Laws of Georgia, a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.

Entity of the first category:
a) Value of total assets exceed GEL 50 million;
b) Revenues exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period exceed 250.

Entity of the Second Category:
−

Carries out accounting and financial reporting in compliance with the
International Financial Reporting Standards for small & medium size
enterprises (IFRS for SMEs) or, at its own discretion, in compliance
with International Financial Reporting Statements (IFRS).

‒

Is obliged to have financial statement/consolidated financial statement
for each reporting period audited.

‒

Shall submit a Management report that includes:

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.

Entity of the Second Category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 50 million;
b) Revenues does not exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 250.
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.



Review of activities*

*As set out in paragraph 6 of article 7 of the law of Georgia on
Accounting, Auditing and Reporting.

Entity of the third category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 10 million;
b) Revenues does not exceed GEL 20 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 50
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.
Entity of the fourth category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 1 million;
b) Revenues does not exceed GEL 2 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 10.

Financial statements and the Management report shall be submitted to
the Accounting, Reporting and Audit Supervision Service immediately,
but not later than October 1 of the year following the reporting period.
Obligation for presentation of the statements is effective for the
reporting period ended December 31, 2017 and for the subsequent
reporting periods, and, if the reporting period does not coincide with
the calendar year - for the reporting period completed on the date
following December 31, 2017 and for the subsequent reporting
periods.

Entity shall meet at least two of the three criteria's at the end of the reporting period.
Public Interest Entity (PIE) – legal entity, which is:
a) Accountable company, securities of which is
allowed to the stock exchange;
b) Commercial bank and qualified credit
institution;
c) Microfinance organization;
d) Insurance company;

e) Founder of the non-state pension scheme;
f) Investment Fund;
g) Non-Banking Depository Establishment-Credit
Unions;
h) Entity defined as PIE by the Government of
Georgia;

Non-state noncommercial legal entity
2017 KPMG Georgia LLC, a company incorporated under the Laws of Georgia, a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.

Entity of the first category:
a) Value of total assets exceed GEL 50 million;
b) Revenues exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period exceed 250.

Entity of the Third Category
‒

Carries out accounting and financial reporting in compliance with the
International Financial Reporting Standards for small & medium size
enterprises (IFRS for SMEs) or, at its own discretion, in compliance with
International Financial Reporting Statements (IFRS).

‒

Is exempt from the obligation of audit of financial statements, except as
otherwise stated in Georgian legislation

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of reporting period.
Entity of the second category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 50 million;
b) Revenues does not exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 250.
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.

Entity of the Third Category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 10 million;
b) Revenues does not exceed GEL 20 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 50

Accounting, Reporting and Audit Supervision Service shall determine the
rule of simplified submission of financial statements based on the
requirements of EU Directives.
Obligation for presentation of the statements is effective for the reporting
period ended December 31, 2018 and for the subsequent reporting
periods, and, if the reporting period does not coincide with the calendar
year - for the reporting period completed on the date following December
31, 2018 and for the subsequent reporting periods.

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.
Entity of the fourth category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 1 million;
b) Revenues does not exceed GEL 2 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 10.
Entity shall meet at least two of the three criteria's at the end of the reporting period.
Public Interest Entity (PIE) – legal entity, which is:
a) Accountable company, securities of which is
allowed to the stock exchange;
b) Commercial bank and qualified credit
institution;
c) Microfinance organization;
d) Insurance company;

e) Founder of the non-state pension scheme;
f) Investment Fund;
g) Non-Banking Depository Establishment-Credit
Unions;
h) Entity defined as PIE by the Government of
Georgia;

Non-state noncommercial legal entity
2017 KPMG Georgia LLC, a company incorporated under the Laws of Georgia, a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.

Entity of the first category:
a) Value of total assets exceed GEL 50 million;
b) Revenues exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period exceed 250.

Entity of the Fourth Category:
‒

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of reporting period.
Entity of the second category:

At its own discretion carries out accounting and financial reporting in
compliance with International Financial Reporting Standards for small &
medium size enterprises (IFRS for SMEs) or, in compliance with
International Financial Reporting Statements (IFRS).

a) Value of total assets does not exceed GEL 50 million;
b) Revenues does not exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during reporting period does not exceed 250.

Before introduction of the standards prescribed by the Accounting,
Reporting and Audit Supervision Service, entities of the fourth category
shall refer to the provisional standard approved by Resolution No. 9 (as of
April 5, 2005) of the Commission of Accounting Standards under the
Parliament of Georgia on Approving Simplified (Provisional) Standard of
Accounting for Small Enterprises.

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of reporting period.
Entity of the third category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 10 million;
b) Revenues does not exceed GEL 20 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 50
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of the reporting period.

Entity of the Fourth Category:
a) Value of total assets does not exceed GEL 1 million;
b) Revenues does not exceed GEL 2 million;
c) Average number of employees during the reporting period does not exceed 10.

Carries out accounting and financial reporting in compliance with the
standards prescribed by the Accounting, Reporting and Audit Supervision
Service.

‒

Exempt from the obligation of audit of the financial statements, except as
otherwise stated in Georgian legislation.
Obligation for presentation of the statements is effective for the reporting
period ended December 31, 2018 and for the subsequent reporting periods,
and, if the reporting period does not coincide with the calendar year - for the
reporting period completed on the date following December 31, 2018 and
for the subsequent reporting periods.

Entity shall meet at least two of the three criteria's at the end of the reporting period.
Public Interest Entity (PIE) – legal entity, which is:
a) Accountable company, securities of which is
allowed to the stock exchange;
b) Commercial bank and qualified credit
institution;
c) Microfinance organization;
d) Insurance company;

e) Founder of the non-state pension scheme;
f) Investment Fund;
g) Non-Banking Depository Establishment-Credit
Unions;
h) Entity defined as PIE by the Government of
Georgia;

Non-state noncommercial legal entity
2017 KPMG Georgia LLC, a company incorporated under the Laws of Georgia, a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.

Public Interest Entity

Entity of the first category:

a) Value of the total assets exceed GEL 50 million;
b) Revenues exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period exceed 250.
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of reporting period.

‒

Carries out accounting and financial reporting in compliance with
International Financial Reporting Standards (IFRS).

‒

Is obliged to have its financial statement/consolidated financial statement for
each reporting period audited.

‒

shall submit the following additional information together with the explanatory
notes to the financial statements:

Entity of the second category:

a) Value of the total assets does not exceed GEL 50 million;
b) Revenues does not exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during reporting period does not exceed 250.



Information about revenues of the entity, by categories of the activities
and geographic distribution of markets, if there is significant distinction
within the categories and markets;



Information about remuneration paid to the auditor/audit firm in exchange
for audit of annual financial statements of the entity and/or other
professional services.

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of reporting period.

‒

Entity of the third category:
a) Value of the total assets does not exceed GEL 10 million;
b) Revenues does not exceed GEL 20 million;
c) Average number of employees during reporting period does not exceed 50
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of reporting period.
Entity of the fourth category:
a) Total value of assets does not exceed GEL 1 million;
b) Revenues does not exceed GEL 2 million;
c) Average number of employees during reporting period does not exceed 10.
Entity shall meet at least two of the three criteria's at the end of the reporting period.

Public Interest Entity (PIE) – legal entity, which is:
a) Accountable company, securities of which is
allowed to the stock exchange;
b) Commercial bank and qualified credit
institution;
c) Microfinance organization;
d) Insurance company;

Non-state noncommercial legal entity

e) Founder of the non-state pension scheme;
f) Investment Fund;
g) Non-Banking Depository Establishment-Credit
Unions;
h) Entity defined as PIE by the Government of
Georgia;

Shall submit Management report that includes:


Review of activities*



Nonfinancial statements**



Statements of Corporate Governance***

* Review of activities is explained in paragraph 6 of article 7 of the law of
Georgia on Accounting, Auditing and Reporting.
** Non-financial statements shall be prepared by public interest entities that
meet the size criteria for entities of the first category, and at the same time
have more than 500 employees during the reporting period.
*** Statement of Corporate Governance is prepared by the accountable
entity, the securities of which is allowed to the stock exchange;
If activities include the use of the minerals (including oil and gas production)
or preparation of natural forest timber, they are liable to prepare and present
a statement on the payments provided to the State on an annual basis.
Financial statements, Management report and Statement of payment to the
state shall be submitted to the Accounting, Reporting and Audit Supervision
Service immediately, but not later than October 1 of the year following the
reporting period.
Public Interest Entity is obliged to publish their statements/reports on their
website or in printed media.
Obligation for presentation of the statements is effective for the reporting
period ended December 31, 2017 and for the subsequent reporting periods,
and, if the reporting period does not coincide with the calendar year - for the
reporting period completed on the date following December 31, 2017 and for
the subsequent reporting periods.
2017 KPMG Georgia LLC, a company incorporated under the Laws of Georgia, a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.

Entity of the first category:
a) Value of the total assets exceed GEL 50 million;
b) Revenues exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during the reporting period exceed 250.

Non-Governmental Noncommercial Legal Entity
‒

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of reporting period.

At its own discretion carries out accounting and financial reporting in
compliance with International Financial Reporting Standards for small &
medium size enterprises (IFRS for SMEs) or, in compliance with
International Financial Reporting Statements (IFRS).

Entity of the second category:
a) Value of the total assets does not exceed GEL 50 million;
b) Revenues does not exceed GEL 100 million;
c) Average number of employees during reporting period does not exceed 250.

Before introduction of the standards prescribed by the Accounting,
Reporting and Audit Supervision Service, the non-governmental
noncommercial legal entity shall refer to the provisional standard
approved by Resolution No. 10 (as of April 5, 2005) of the Commission
of Accounting Standards under the Parliament of Georgia on Approving
Simplified (Provisional) Standard of Accounting for Small Enterprises.

Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of reporting period.

Entity of the third category:
a) Value of the total assets does not exceed GEL 10 million;
b) Revenues does not exceed GEL 20 million;
c) Average number of employees during reporting period does not exceed 50
Entity shall meet at least two of the above three criteria's at the end of reporting period.

Entity of the fourth category:
a) Total value of assets does not exceed GEL 1 million;
b) Revenues does not exceed GEL 2 million;
c) Average number of employees during reporting period does not exceed 10.

carries out accounting and financial reporting in compliance with the
standards prescribed by the Accounting, Reporting and Audit
Supervision Service.

‒

Is exempt from the obligation of audit of the financial statements, except
as otherwise stated in Georgian legislation
Obligation for presentation of the statements is effective for the reporting
period ended December 31, 2018 and for the subsequent reporting
periods, and, if the reporting period does not coincide with the calendar
year - for the reporting period completed on the date following
December 31, 2018 and for the subsequent reporting periods

Entity shall meet at least two of the three criteria's at the end of the reporting period.
Public Interest Entity (PIE) – legal entity, which is:
a) Accountable company, securities of which is
allowed to the stock exchange;
b) Commercial bank and qualified credit
institution;
c) Microfinance organization;
d) Insurance company;

e) Founder of the non-state pension scheme;
f) Investment Fund;
g) Non-Banking Depository Establishment-Credit
Unions;
h) Entity defined as PIE by the Government of
Georgia;

Non-Governmental noncommercial legal entity
2017 KPMG Georgia LLC, a company incorporated under the Laws of Georgia, a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity.

პირველი კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს აღემატება ;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება ;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება ;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მეორე კატეგორიის საწარმო:

airCieT kategoria

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მესამე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება;

airCieT
kategoria

სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მეოთხე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი – იურიდიული პირი, რომელიც არის:
ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის
ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე
სავაჭროდ არის დაშვებული;
ბ) კომერციული ბანკი და კვალიფიციური
საკრედიტო ინსტიტუტი;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია;
დ) მზღვეველი;

ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის
დამფუძნებელი;
ვ) საინვესტიციო ფონდი;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება –
საკრედიტო კავშირი;
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ სდპ-ად
განსაზღვრული პირი;

არა-სამეწარმეო (არა-კომერციული) იურიდიული პირი
© 2017 Sps KPMG Georgia, kompania registrirebuli saqarTvelos kanonmdeblobis
Sesabamisad, KPMG-is qselis damoukidebeli wevri firmebis wevri, romelic erTiandeba
Sveicarul organizaciaSi KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

პირველი კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს აღემატება ;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება ;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება ;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მეორე კატეგორიის საწარმო:

პირველი კატეგორიის საწარმო
‒

ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს საერთაშორისო
სტანდარტების (IFRS) შესაბამისად.

‒

ვალდებულია
უზრუნველყოს
საკუთარი
ფინანსური
ანგარიშგების/
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ყოველი საანგარიშო
პერიოდისათვის.

‒

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით
წარადგინოს შემდეგი ინფორმაცია:

airCieT kategoria

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მესამე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება;

‒

სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი – იურიდიული პირი, რომელიც არის:
ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის
ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე
სავაჭროდ არის დაშვებული;
ბ) კომერციული ბანკი და კვალიფიციური
საკრედიტო ინსტიტუტი;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია;
დ) მზღვეველი;

ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის
დამფუძნებელი;
ვ) საინვესტიციო ფონდი;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება –
საკრედიტო კავშირი;
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ სდპ-ად
განსაზღვრული პირი;

უნდა

სუბიექტის შემოსავლის შესახებ საქმიანობის კატეგორიებისა და ბაზრების
გეოგრაფიული განაწილების მიხედვით, თუ საქონლის/მომსახურების
გაყიდვის ორგანიზების თვალსაზრისით ამ კატეგორიებსა და ბაზრებს
შორის არსებითი განსხვავებაა;



სუბიექტის წლიური ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების და
სუბიექტისთვის სხვა პროფესიული მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ
აუდიტორისთვის/აუდიტორული ფირმისთვის მიცემული ანაზღაურების
შესახებ.

უნდა მოამზადოს და წარადგინოს მმართველობის ანგარიშგება, რაც მოიცავს:
საქმიანობის მიმოხილვას*

*საქმიანობის
მიმოხილვა
განმარტებულია
საქართველოს
კანონის
ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და ანგარიშგების შესახებ მეშვიდე
მუხლის მეექვსე პუნქტში.

მეოთხე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება;

დამატებით





სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.

შენიშვნებში

‒

იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ
შორის, ნავთობის და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ხე-ტყის
დამზადებას, იგი ვალდებულია ყოველწლიურად მოამზადოს და წარადგინოს
სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება.
ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება, სახელმწიფოს მიმართ
გადასახადების
განხორციელების
შესახებ
ანგარიშგება
წარედგინება
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურს დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს
საანგარიშგებო პერიოდის
მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა.
ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება წარმოიშვება 2017 წლის 31
დეკემბრით დასრულებული და შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდებისთვის,
ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ
საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი
თარიღისათვის სრულდება და შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდებისთვის.

არა-სამეწარმეო (არა-კომერციული) იურიდიული პირი
© 2017 Sps KPMG Georgia, kompania registrirebuli saqarTvelos kanonmdeblobis
Sesabamisad, KPMG-is qselis damoukidebeli wevri firmebis wevri, romelic erTiandeba
Sveicarul organizaciaSi KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

პირველი კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს აღემატება ;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება ;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება ;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.

მეორე კატეგორიის საწარმო:

airCieT kategoria

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მესამე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მეოთხე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.

მეორე კატეგორიის საწარმო
‒ ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს მცირე
და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად ან სურვილისამებრ
ფინანსური
ანგარიშგების
საერთაშორისო
სტანდარტებს
(IFRS)
შესაბამისად.
‒ ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ფინანსური ანგარიშგების/
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ყოველი
საანგარიშო პერიოდისათვის.
‒ უნდა მოამზადოს და წარადგინოს მმართველობითი ანგარიშგება, რაც
მოიცავს:
 საქმიანობის მიმოხილვას*
*საქმიანობის მიმოხილვა განმარტებულია საქართველოს კანონის
ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და ანგარიშგების შესახებ მეშვიდე
მუხლის მეექვსე პუნქტში.
ფინანსური ანგარიშგება და მმართველობის ანგარიშგება წარედგინება
ბუღალტრული
აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა
და
აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურს დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს
საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა.
ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება წარმოიშვება 2017 წლის 31
დეკემბრით
დასრულებული
და
შემდგომი
საანგარიშგებო
პერიოდებისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა
კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017
წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისათვის სრულდება და შემდგომი
საანგარიშგებო პერიოდებისთვის.

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი – იურიდიული პირი, რომელიც არის:
ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის
ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე
სავაჭროდ არის დაშვებული;
ბ) კომერციული ბანკი და კვალიფიციური
საკრედიტო ინსტიტუტი;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია;
დ) მზღვეველი;

ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის
დამფუძნებელი;
ვ) საინვესტიციო ფონდი;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება –
საკრედიტო კავშირი;
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ სდპ-ად
განსაზღვრული პირი;

არა-სამეწარმეო (არა-კომერციული) იურიდიული პირი
© 2017 Sps KPMG Georgia, kompania registrirebuli saqarTvelos kanonmdeblobis
Sesabamisad, KPMG-is qselis damoukidebeli wevri firmebis wevri, romelic erTiandeba
Sveicarul organizaciaSi KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

პირველი კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს აღემატება ;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება ;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება ;

მესამე კატეგორიის საწარმო
‒

ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს მცირე
და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად ან სურვილისამებრ
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს (IFRS)
შესაბამისად.

‒

გათავისუფლებულია
ფინანსური
ანგარიშგების
აუდიტის
ვალდებულებისაგან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ
არის გათვალისწინებული.

სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მეორე კატეგორიის საწარმო:

airCieT kategoria

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.

მესამე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მეოთხე კატეგორიის საწარმო:

ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სახით წარდგენის წესს
შესაბამისი
ევროკავშირის
დირექტივების
მოთხოვნის
გათვალისწინებით ადგენს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური.
ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება წარმოიშვება 2018 წლის 31
დეკემბრით
დასრულებული
და
შემდგომი
საანგარიშგებო
პერიოდებისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა
კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც
2018 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისათვის სრულდება და
შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდებისთვის.

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი – იურიდიული პირი, რომელიც არის:
ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის
ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე
სავაჭროდ არის დაშვებული;
ბ) კომერციული ბანკი და კვალიფიციური
საკრედიტო ინსტიტუტი;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია;
დ) მზღვეველი;

ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის
დამფუძნებელი;
ვ) საინვესტიციო ფონდი;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება –
საკრედიტო კავშირი;
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ სდპ-ად
განსაზღვრული პირი;

არა-სამეწარმეო (არა-კომერციული) იურიდიული პირი
© 2017 Sps KPMG Georgia, kompania registrirebuli saqarTvelos kanonmdeblobis
Sesabamisad, KPMG-is qselis damoukidebeli wevri firmebis wevri, romelic erTiandeba
Sveicarul organizaciaSi KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

პირველი კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს აღემატება ;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება ;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება ;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მეორე კატეგორიის საწარმო:

airCieT kategoria

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მესამე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.

მეოთხე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება;

მეოთხე კატეგორიის საწარმო
‒

ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს
ბუღალტრული
აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა
და
აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დადგენილი სტანდარტებით.
უფლება აქვს გამოიყენოს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS for SMEs) ან
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS).
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების სამოქმედოდ შემოღებამდე
მეოთხე კატეგორიის საწარმო ხელმძღვანელობს „მცირე საწარმოთა
ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული (დროებითი) სტანდარტის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტთან არსებული
ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის 2005 წლის 5
აპრილის #9 დადგენილებით დამტკიცებული დროებითი სტანდარტით.

‒ გათავისუფლებულია
ფინანსური
ანგარიშგების
აუდიტის
ვალდებულებისაგან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ
არის გათვალისწინებული.
ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება წარმოიშვება 2018 წლის 31
დეკემბრით
დასრულებული
და
შემდგომი
საანგარიშგებო
პერიოდებისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა
კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2018
წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისათვის სრულდება და შემდგომი
საანგარიშგებო პერიოდებისთვის.

სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი – იურიდიული პირი, რომელიც არის:
ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის
ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე
სავაჭროდ არის დაშვებული;
ბ) კომერციული ბანკი და კვალიფიციური
საკრედიტო ინსტიტუტი;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია;
დ) მზღვეველი;

ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის
დამფუძნებელი;
ვ) საინვესტიციო ფონდი;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება –
საკრედიტო კავშირი;
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ სდპ-ად
განსაზღვრული პირი;

არა-სამეწარმეო (არა-კომერციული) იურიდიული პირი
© 2017 Sps KPMG Georgia, kompania registrirebuli saqarTvelos kanonmdeblobis
Sesabamisad, KPMG-is qselis damoukidebeli wevri firmebis wevri, romelic erTiandeba
Sveicarul organizaciaSi KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

პირველი კატეგორიის საწარმო:

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს აღემატება ;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება ;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება ;

‒
‒

სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
‒

მეორე კატეგორიის საწარმო:

airCieT kategoria

ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მესამე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მეოთხე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი – იურიდიული პირი, რომელიც არის:
ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის
ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე
სავაჭროდ არის დაშვებული;
ბ) კომერციული ბანკი და კვალიფიციური
საკრედიტო ინსტიტუტი;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია;
დ) მზღვეველი;

ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის
დამფუძნებელი;
ვ) საინვესტიციო ფონდი;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება –
საკრედიტო კავშირი;
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ სდპ-ად
განსაზღვრული პირი;

არა-სამეწარმეო (არა-კომერციული) იურიდიული პირი

‒

ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) შესაბამისად.
ვალდებულია
უზრუნველყოს
საკუთარი
ფინანსური
ანგარიშგების/
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ყველა საანგარიშო
პერიოდისათვის.
ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში დამატებით უნდა
წარადგინონ ინფორმაცია:
 სუბიექტის შემოსავლის შესახებ, საქმიანობის კატეგორიებისა და ბაზრების
გეოგრაფიული განაწილების მიხედვით, თუ საქონლის/მომსახურების
გაყიდვის ორგანიზების თვალსაზრისით ამ კატეგორიებსა და ბაზრებს შორის
არსებითი განსხვავებაა;
 სუბიექტის წლიური ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების და
სუბიექტისთვის სხვა პროფესიული მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ
აუდიტორისთვის/აუდიტორული ფირმისთვის მიცემული ანაზღაურების
შესახებ.
უნდა მოამზადოს და წარადგინოს მმართველობის ანგარიშგება, რაც მოიცავს:
 საქმიანობის მიმოხილვას*
 კორპორაციული მართვის ანგარიშგებას**
 არაფინანსურ ანგარიშგებას ***
*
საქმიანობის
მიმოხილვა
განმარტებულია
საქართველოს
კანონის
ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და ანგარიშგების შესახებ მეშვიდე
მუხლის მეექვსე პუნქტში.
** ამზადებს ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები
საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდაა დაშვებული
*** ამზადებს საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი, რომელიც შეესაბამება
პირველი კატეგორიის საწარმოს ზომით კატეგორიას, ამასთანავე, საანგარიშგებო
პერიოდში ჰყავს საშუალოდ 500-ზე მეტი დასაქმებული.
იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ
შორის, ნავთობის და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ხე-ტყის
დამზადებას, ვალდებულნი არიან, ყოველწლიურად მოამზადონ და წარადგინონ
სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება.
ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება და სახელმწიფოს მიმართ
განხორციელებული
გადახდების
შესახებ
ანაგარიშგება
წარედგინება
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურს დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს
საანგარიშგებო პერიოდის
მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა.
საზოგადოებრივი
დაინტერესების
პირი
ვალდებულია
გამოაქვეყნოს
ანგარიშგებები საკუთარ ვებგვერდზე ან ბეჭდვით მედიაში.
ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება წარმოიშვება 2017 წლის 31
დეკემბრით დასრულებული და შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდებისთვის,
ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ
საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი
თარიღისათვის სრულდება და შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდებისთვის.
© 2017 Sps KPMG Georgia, kompania registrirebuli saqarTvelos kanonmdeblobis
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პირველი კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს აღემატება ;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება ;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს აღემატება ;

არა-სამეწარმეო (არა-კომერციული)
იურიდიული პირი

სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.

‒ ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის მიერ დადგენილი სტანდარტებით.

airCieT kategoria

მეორე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მესამე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება;
სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მეოთხე კატეგორიის საწარმო:
ა) აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
ბ) შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
გ) საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება;

უფლება აქვს გამოიყენოს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS for SMEs) ან ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS).
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების სამოქმედოდ შემოღებამდე
არასამეწარმეო
(არაკომერციულმა)
იურიდიულმა
პირმა
უნდა
იხელმძღვანელოს „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
ბუღალტრული აღრიცხვის დროებითი სტანდარტისა და ბუღალტრული
აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის
სტანდარტების კომისიის 2005 წლის 5 აპრილის №10 დადგენილებით.
‒ გათავისუფლებულია
ფინანსური
ანგარიშგების
აუდიტის
ვალდებულებისაგან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.
ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულება წარმოიშვება 2018 წლის 31
დეკემბრით დასრულებული და შემდგომი საანგარიშგებო პერიოდებისთვის,
ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ
საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2018 წლის 31 დეკემბრის
შემდგომი თარიღისათვის სრულდება და შემდგომი საანგარიშგებო
პერიოდებისთვის.

სუბიექტის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ჩამოთვლილი სამი
კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს.
საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი – იურიდიული პირი, რომელიც არის:
ა) ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის
ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე
სავაჭროდ არის დაშვებული;
ბ) კომერციული ბანკი და კვალიფიციური
საკრედიტო ინსტიტუტი;
გ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია;
დ) მზღვეველი;

ე) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის
დამფუძნებელი;
ვ) საინვესტიციო ფონდი;
ზ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება –
საკრედიტო კავშირი;
თ) საქართველოს მთავრობის მიერ სდპ-ად
განსაზღვრული პირი;

არა-სამეწარმეო (არა-კომერციული) იურიდიული პირი
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winamdebare informacia aris zogadi xasiaTis romelic ar aris gamiznuli imisaTvis, rom iTvaliswinebdes konkretulad
romelime fizikuri Tu iuridiuli piris garemoebas.Mmiuxedavad imisa, rom Cven vcdilobT mogawodoT zusti da drouli
informacia, ar aris garantirebuli, rom es informacia zusti iqneba misi miRebis momentisaTvis da darCeba aseTad
momavalSic. aravin unda imoqmedos winamdebare informaciaze dayrdnobiT konkretuli situaciis saTanado gamokvlevis
Semdeg saTanado profesuli rCevis miRebis gareSe.
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