
ფასს (IAS) 7 „ფულადი

ნაკადების მოძრაობის

უწყისი: თეორია და

პრაქტიკა, უწყისის აგების

პირდაპირი და

არაპირდაპირი მეთოდები“

ვინ უნდა დაესწროს სემინარს?

სემინარი განკუთვნილია ფინანსურ დეპარტამენტში 

მომუშავე საშუალო რგოლის მენეჯმენტისთვის, შიდა 

აუდიტორებისთვის, ბუღალტრული აღრიცხვის და 

რეპორტინგის სპეციალისტებისთვის.

PwC-ს ტრენინგების აკადემია გიწვევთ

მონაწილეობა მიიღოთ ორდღიან 

ქართულენოვან სემინარში:

„ფულადი ნაკადების მოძრაობის 

უწყისი“ 

სემინარს გაუძღვებიან

ფრაისვოთერჰაუსკუპერსის

სპეციალისტები, რომელთაც გააჩნიათ

მრავალწლიანი პრაქტიკული

გამოცდილება ფულადი ნაკადების

ანგარიშის მომზადების და მისი

ანალიზის სფეროში.

დეტალები:
ფასი: 300 აშშ დოლარი + 18% დღგ

ადგილი: PwC აკადემია, ბამბის რიგის ქ.#7,

II სართული

ენა: ქართული

თარიღი & დრო: 4-5 აპრილი 2016
10:00 - 18:00

ადრეული რეგისტრაცია: 14 მარტი 2016 -

270 აშშ დოლარი + 18% დღგ.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 31 მარტი 2016

რეგისტრაციისათვის, გთხოვთ გამოაგზავნოთ  

მეილი თქვენი საკონტაქტო დეტალებით და 

ტრენინგის დასახელებით მისამართზე: 

irma.gogotishvili@ge.pwc.com

მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა ჯგუფში

არის 10. იმ შემთხვევაში თუ არ შედგა

ჯგუფი, აკადემია იტოვებს უფლებას გააუქმოს

ან გადაიტანოს აღნიშნული სემინარი. უკვე

დარეგისტრირებულ მსმენელებს მიაწოდოს

წინასწარი წერილობითი შეტყობინება არა

უგვიანეს რეგისტრაციის ბოლო ვადისა.

4 - 5 აპრილი 2016



დღე 2

1. ფულადი ნაკადების მიმოქცევის კონსოლიდირებული 

ანგარიშის მომზადება.

2. შვილობილი კომპანიების შეძენისა და გასხვისების 

ტრანზაქციის ასახვის სპეციფიკა.

3. პრაქტიკული დავალება:

3.1. ძირითადი საშუალებები და საინვესტიციო ქონება

 ძირითადი საშუალებების ცვეთა.

 ძირითადი საშუალებების შეძენისგან წარმოქმნილი 

ვალდებულების  დაფარვა ფულადი სახსრებით. 

 ძირითადი საშუალებების რეალიზაციით 

წარმოქმნილი დებიტორული დავალიანების 

დაფარვით მიღებული ფულადი სახსრები.

 ფინანსური  იჯარა.

   საინვესტიციო ქონების გადაფასების შედეგის ასახვა.

3.2. არამატერიალური აქტივები 

 არამატერიალური აქტივების ცვეთა.

 არამატერიალური აქტივების შეძენა.

3.3. ფინანსური იჯარა. მიღებული სესხები. გადახდილი 

პროცენტები

 მიღებული და გადახდილი მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი სესხები.

3.4. საბრუნავი კაპიტალის ცვლილება

 მარაგები.

 დებიტორული დავალიანება.

 კრედიტორული დავალიანება გადასახადები

(მოგების გადასახადის გარდა).

3.5. მოგების გადასახადი

 გადახდილი მოგების გადასახადი.

 გადავადებული გადასახადები.

4. ფინანსურ ანგარიშში ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

5. პრაქტიკული დავალება: ფულადი ნაკადების უწყისის 

ანალიზი.

დღე 1

1. ფულადი სახსრებისა და ფულადი  

ექვივალენტების განსაზღვრა

2. შეზღუდვა ფულადი სახსრებისა და მათი 

ექვივალენტების გამოყენებაზე

ტესტი

3. ფულადი ნაკადების უწყისში ფულადი წყაროების

კლასიფიკაცია საქმიანობის მიხედვით

 ოპერაციული, საინვესტიციო და ფინანსური 

საქმიანობების განსაზღვრა.

 მონაცემების წარმოდგენა როგორც მთლიანი

ასევე წმინდა მეთოდით.

 აღრიცხვის პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავს

ფულადი სახსრების ასახვას ფულადი

ნაკადების უწყისში.

ტესტი

4. ფულადი ნაკადების უწყისის შედგენის მეთოდები

 პირდაპირი მეთოდი.

 არაპირდაპირი მეთოდი. 

5. პრაქტიკული გამოყენება

 საკურსო სხვაობისგან გამოწვეული ეფექტის 

ზემოქმედება.

 ფინანსური იჯარით მიღებული ძირითადი 

საშუალებები.

 საბაზრო პროცენტზე დაბალ პროცენტში 

მიღებული სესხი.

 ფულადი ნაკადების  უწყისის მოდელი   

ექსელში.

6. პრაქტიკული დავალება  (ფულადი ნაკადების 

უწყისის მომზადება პირდაპირი და არაპირდაპირი 

მეთოდებით).

ფასს (IAS) 7 - „ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი“: თეორია და პრაქტიკა, უწყისის აგების

პირდაპირი და არაპირდაპირი მეთოდები“ - პროგრამა 

დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 

PwC საქართველოს ტრენინგების აკადემია 

ნინო ქადაგიშვილი ირმა გოგოტიშვილი

აკადემიის მენეჯერი აკადემიის კოორდინატორი

ტელ.: +995 32 250 80 50 ტელ.:+995 32 250 80 22

მობ.: +995 577 59 22 95 მობ.: +995 577 42 22 09
nino.kadagishvili @ge.pwc.com irma.gogotishvili@ge.pwc.com

ლექტორები

ლევან ბათიაშვილი,

აუდიტის მენეჯერი

ნანა ჩხობაძე, ACCA წევრი

აუდიტის მენეჯერი

 სემინარს უძღვებიან PwC საქართველოს პროფესიონალები, ტექნიკური სწავლების

უმაღლესი უნარებით და დიდი პრაქტიკული გამოცდილებით.


