
საგამოცდო საკითხები - „ბუღალტრული  აღრიცხვა და აუდიტი” 

  

1. სამეურნეო აღრიცხვის არსი და სახეები, სამეურნეო აღრიცხვაში გამოყენებული საზომი 

ერთეულები 

2. ბუღალტრული აღრიცხვის კვლევის საგანი, მეთოდი, ობიექტი 

3. ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები  და ძირითადი დაშვებები 

4. ფინანსური ანგარიშგება, მისი ხარისხობრივი მახასიათებლები, კომპონენტები და 

ელემენტები 

5. ბალანსირების პრინციპები, ბუღალტრული ბალანსი; სამეურნეო ოპერაციათა გავლენა 

ბურალტრულ ბალანსზე 

6. ბუღალტრული ანგარიშები, მათი არსი, წარმოების პრინციპები. ანგარიშთა 

კორესპოდენცია და ორმაგი ჩაწერა 

7. ბუღალტრული ანგარიშების კლასიფიკაცია 

8. დოკუმენტები და მათი როლი ბუღალტრულ აღრიცხვაში, დოკუმენტების ძირითადი 

რეკვიზიტები, დოკუმენტების კლასიფიკაცია 

9. სააღრიცხვო რეგისტრების არსი და კლასიფიკაცია 

10. ბუღალტრული აღრიცხვის განვითარების ისტორია, ბუღალტრული აღრიცხვის  ფორმები 

11. სააღრიცხვო პოლიტიკის არსი და ასპექტები 

12. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურა  

13. სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა 

14. უნაღდო ანგარიშგების ფორმები 

15. ანგარიშსწორების ანგარიშჲს ოპერაციების აღრიცხვა  

16. უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციების აღრიცხვა  

17. ძირითადი საშუალებების ცვეთისა და ამორტიზაციის აღრიცხვა  

18. ძირითადი საშუალებების მიღების აღრიცხვა 

19. ძირითადი საშუალებების გასვლის აღრიცხვა 

20. არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა  

21. სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების გაანგარიშებების 

მეთოდები  

22. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შეძენის ოპერაციების დოკუმენტირება და 

აღრიცხვა  

23. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გასვლის ოპერაციების დოკუმენტირება და 

აღრიცხვა 

24. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა 

25. მიწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი  მოთხოვნების აღრიცხვა  

26. უიმედო და საეჭვო მოთხოვნების აღრიცხვა  

27. სათამასუქო და სხვა მოთხოვნების აღრიცხვა  

28. მოწოდებიდან და მომსახურეობიდან წარმოქმნილი ვალდებულებების აღრიცხვა  

29. დარიცხული ვალდებულებების აღრიცხვა  

30. საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა  

31. გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა   

32. შემოსავლების აღიარების მეთოდები და პრინციპები 

33. საქონლის (სამუშაოების,მომსახურეობის) რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლების 

აღრიცხვა. 

34. რეალიზებულ პროდუქციასა და მომსახურებაზე გაწეული დანახარჯების აღრიცხვა  

35. არასაოპერაციო შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა 

36. საოპერაციო ხარჯების აღრიცხვა  

37. დანახარჯების კლასიფიკაცია და აღრიცხვის მეთოდები 

38. მასალების დანახარჯების აღრიცხვა 

39. შრომითი დანახარჯების აღრიცხვა 



40. ნულოვანი მოგების წერტილის ცნება,ზღვრული დანახარჯები და ზღვრული მოგება  

41. ზედნადები ხარჯების აღრიცხვისა და განაწილების წესი  

42. პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაცია ზღვრული დანახარჯებით და 

დანახარჯთა სრული განაწილებით 

43. დანახარჯთა აღრიცხვა განსაკუთრებული დანიშნულების მიხედვით 

44. აუდიტის არსი, აუცილებლობა,მიზნები და ამოცანები 

45. აუდიტის ჩატარების ეტაპები; აუდიტის დაგეგმვა და აუდიტორულ სამუშაოთა 

მოცულობის განსაზღვრა 

46. აუდიტის სახეები 

47. აუდიტის რეგულირების სამართლებრივი საკითხები 

48. აუდიტორთა ჯგუფები:დამოუკიდებელი, შიდა და სახელმწიფო, მათი მოქმედების 

არეალი 

49. აუდიტორული დასკვნის სახეები, შინაარსი და მისი შედგენის წესი  

50. აუდიტორული რისკი   
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