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სერვისები
ბუღალტერია

აუდიტი

იურიდიული 
მომსახურება

საგადასახადო

ფინანსები

მხარდაჭერა

შეფასება



სერვისები იურიდიულ მომსახურება

 -სახელშეკრულებო სამართალი  -  ნასყიდობის,
გაცვლის, ქირავნობის, იჯარის, ჩუქების და სხვა
სახის ხელშეკრულებების შედგენას, მათში
ცვლილებების შეტანას, ხელშეკრულების
შეწყვეტასთან დაკავშირებული პროცედურის
სამართლებრივი მოქმედბის განხოციელება,
საჭიროებისამებრ მათი რეგისტრაცი საჯარო
რეესტრში

-სამეწარმეო სამართალი - სამეწარმეო
სუბიექტის რეგისტრაცია, სარეგისტრაციო
მონაცემებში ცვლილებების შეტანა,
რეორგანიზაცია (შერწყმა/მიერთება, გაყოფა,
გარდაქმნა) საწარამოს სამართლებრივი
დოკუმენტების შედგენა და მათი ანალიზი

-ადმინისტრაციული სამართალი  - წარმომადგენლობა და
სამართლებრივი ინტერესების დაცვა, ადმინისტრაციულ ორგანოში.



სერვისები

ბუღალტერია იურიდიულ მომსახურება

- საბანკო პროცედურების მონიტორინგი

- საგადასახადო დეკლარაციების
მომზადებასა და წარდგენას

- პირველადი დოკუმენტაციის მომზადებას

- სამეწარმეო სამართლის პროცედურები

შრომითი ხელშეკრულებები - დამკვეთის 
 თანამშრომელებისათვის შესაბამისი შრომითი
ხელშეკრულებების მომზადება და დამკვეთის
ინფორმირება შრომის კოდექსში შესულ
ცვლილებებზე



სერვისები

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურეობა მხარდაჭერა

- ფინანსური ანგარიშგების  შუალედური და
საბოლოო მიმოხილვა

- ფინანსური ანგარიშგების ინდივიდუალური
კომპონენტების აუდიტი ან მიმოხილვა

- აუდიტისა და მიმოხილვისაგან
განსხვავებული მარწმუნებელი მომსახურება

- ფინანსურ და სხვა საკითხებთან
დაკავშირებული კონსულტაციები

- სხვა დამატებითი მომსახურება



სერვისები

საგადასახადო სერვისი ფინანსები

- საგადასახადო კონსულტაცია 

- ოპერაციების საგადასახადო დაგეგმვა

- საგადასახადო შესაბამისობა:

- ფინანსური ანალიზი

- ფინანსური რეპორტინგი

საგადასახადო ანგარიშგების კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის შემოწმება

გასული - მიმდინარე პერიოდის სამეურნეო
ოპერაციების შემოწმება

გასული - მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო
მიმოხილვა

- დახმარება საგადასახადო დავების
პროცესში

- დახმარება წინასწარი გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში



სერვისები

 საშემფასებლო მომსახურების
ძირითადი მიმართულებები:

- უძრავი ქონების შეფასება

- მოძრავი ქონების შეფასება

- ბიზნესის შეფასება

- სხვა აქტივების შეფასება

- არამატერიალური აქტივის შეფასება

- იჯარის შეფასება

- ზიანის შეფასება

- ფასწარმოქმნის ადექვატურობის დასაბუთება

- ინვენტარიზაცია

- კონსულტაცია

ქონების შეფასების მიზანი და
გამოყენების სფერო:
- ქონების ყიდვა/გაყიდვა
- ფინანსური ანგარიშგება 
- დაკრედიტება
- დაზღვევა
- სასამართლო დავა
- და სხვა



12 წელი
კომპანია FEC 2011 წლის 27 იანვრიდან
ფუნქციონირებს ბაზარზე. წარმოადგენს
ბუღალტრული და აუდიტორული
მომსახურების სფეროში ერთ-ერთ
ყველაზე სწრაფად მზარდ მომწოდებელს
საქართველოში. რეგისტრირებულია
აუდიტორული კომპანიების სახელმწიფო
რეესტრში — სარეგისტრაციო ნომერი
SARAS-F-758026. კორპორაცია FEC
საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა
ფედერაციის წევრია. 



FEC & ASB

2021 წელს კომპანია FEC გახდა საკონსულტაციო
საბჭოს წევრი. 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების
ბანკი (EBRD) დაარსდა 1991 წელს, რათა შეიქმნას
ახალი ცივი ომის შემდგომი პერიოდის
ხელშემწყობი სივრცე ცენტრალურ და
აღმოსავლეთ ევროპაში. 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების
ბანკი (EBRD) ინვესტიციას ახორციელებს უკეთესი
მომავლისთვის.

  



მომსახურების არეალი

საქართველო

ევროპა

აზია

ამერიკა



2011
ბათუმი

2018
თბილისი

20XX
. . .

ოფისები



კორპორაცია ციფრებში

40-ზე მეტი 150+

ტოპ-5 TAG ALLIANCE - წევრი

თანამშრომელთა
რაოდენობა

კმაყოფილი
კლიენტი

2018

საქართველოს
ბიზნეს რეიტინგი

საერთაშორისო
ბაზარი

2020

2019

2021



TAG Alliance არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი
მულტიდისციპლინური ალიანსი დამოუკიდებელი
პროფესიული სერვისების ფირმებით, 290+ წევრი
ფირმით, რომლებიც 110+ ქვეყანაში ოპერირებენ.

TAGLaw®, TIAG® (საერთაშორისო საბუღალტრო ჯგუფი)
და TAG-SP® (სტრატეგიული პარტნიორები)

გაერთიანებით, TAG Alliances არის ურთიერთობებზე
ორიენტირებული, იურიდიული, საბუღალტრო და სხვა
პროფესიული სერვისების ფირმების გლობალური

საზოგადოება, რომელიც ვალდებულია უზრუნველყოს
მაღალი ხარისხიანი, ეკონომიური და ღირებულებაზე

ორიენტირებული მომსახურება.
 

კომპანია FEC გახდა TIAG Alliaces, წევრი 2021 წელს.
კიდევ ერთი მსოფლიო მნიშვნელობის საერთაშორისო
ალიანსის ქართულ ბაზარზე შემოსვლა მნიშვენლოვანი

გამოწვევაა კომპანიის გუნდისთვის.
 

FEC&TIAG 



ჩვენი ახალი ვებსაიტის საშუალებით კლიენტებს
ექნებად საშუალება მიიღონ ყოველთვიური
რეპორტინგი თავის პროფაილში — Excel, Word და PDF
ფორმატებში. 

რეპორტინგი პირად
კაბინეტში



FEC
Academy ტრენინგ ცენტრი "ფინანსური აკადემია"

დაარსდა აუდიტორული და
საბუღალტრო კომპანია FINANCIAL
EXPERTS CORPORATION-ის მიერ 2015
წელს. ფინანსური აკადემია გთავაზობთ
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების,
საგადასახადო კოდექსის ძირითადი
საკითხების და კომპიუტერული

საბუღალტრო პროგრამა Oris-ის
შესწავლას. სტაჟირებისას
მიმდინარეობს რეალური ქეისების
განხილვა.

ფ ი ნ ა ნ ს უ რ ი  ა კ ა დ ე მ ი ა



მიმართულებები
მშენებლობა და უძრავი
ქონება

არასამეწარმეო სექტორი

წარმოება

ლოჯისტიკა

ტექნოლოგია, მეცნიერება

სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესი

ტურიზმი

ვაჭრობა

ბუნებრივი რესურსები 

ფინანსური სერვისები

ჯანდაცვა

 მედია და
ტელეკომუნიკაციები



Financial experts corporation
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Financial experts corporation
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და ასევე
100+

კლიენტი 

RADIUS





ირმა ჩხაიძე
ნონა გახოკიძე  

გურანდა გორგილაძე

8 წლიანი გამოცდილება ბუღალტრული
აღრიცხვის , ანგარიშგების და აუდიტის
მიმართულებით

ეკონომიკური-ინფორმატიკის მაგისტრის
ხარისხი

ACCA-ის (სერტიფიცირებულ ნაფიც
ბუღალტერთა ასოციაცია) წევრი

კომპანია FEC თბილისის მენეჯერი

კომპანია FEC-ის საგადასახადო
მენეჯერი

11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება
საგადასახადო მიმართულებით

გამოცდილება საგანმანათლებლო
სფეროში საგადასახადო
კანონმდებლობის სწავლების
კუთხით

ეკონომიკის მაგისტრის აკადემიურ
ხარისხს

კომპანია FEC-ის მმართველი
პარტნიორი

კომპანია FEC-ის დამფუძნებელი

კომპანია FEC თბილისის დამფუძნებელი

კომპანია FA-ს დამფუძნებელი

კომპანია FEC-მა ირმა ჩხაიძის
პარტნიორობით მოიპოვა შემდეგი
კვალიფიკაციები:

- 2019 წლის ლიდერი

- 2016 წლის ინდუსტრიის ლიდერი

- EBA - ს საპატიო წევრი

- TIAG Alliance-ს წევრი კომპანია



ლევან ჯოჯუა

ნინელი კომახიძე  

იოსებ მამფორია

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის
ხარისხი

ფინანსების მაგისტრის ხარისხი

ACCA–ის სრული სასერტიფიკაციო
კურსი

კომპანია FEC-ის უფროსი აუდიტორი

კომპანია FEC-ის აუდიტის მენეჯერი
საგადასახადო მიმართულებაში

მოწვეული ტრენერი FEC Academy–ში
Excel, Power Query, Power BI-ის
მიმართულებით

აქვს უძრავი/მოძრავი ქონების და
ბიზნესის შეფასების კვალიფიკაცია

11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება
გადასახადების, ბუღალტერიის,
ფინანსებისა და აუდიტის მიმართულებით

A„საჯარო სექტორში აუდიტორული
მომსახურების უფლების მოპოვების
მსურველ პირთა სერტიფიცირების“
კურსი

11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება
გადასახადების, ბუღალტერიის,
ფინანსებისა და აუდიტის
მიმართულებით

შეისწავლის ACCA–ის კურსს

ბიზნესის ადმინისტრირების
ბაკალავრის ხარისხი

ეკონომიკისა და ბიზნესის
ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი

კომპანია FEC თბილისის აუდიტის
მენეჯერი საგადასახადო
მიმართულებაში



გიორგი ჩხიკვიშვილი

მარინა თხილაიშვილი

თამარ კონცელიძე

თამარ დევაძე

ანი ცივაძე

გიორგი ჭელიძე

ცისნამი ძნელაძე თათია ბაკარანძეგურანდა გორგილაძე

თეონა ჩუბინიძეგიორგი ბერაძე

მარიამ ხვიჩია

ვლადიმერ კაკაბაძე

ნონა გახოკიძე

მარიამ ვარშანიძე ავთანდილ ბეჟანიძე

მაია ზოიძე

მამუკა ჯიჯავაძე ლევან ჯოჯუა

ნინო ბუკუჩავა

ანა ჩავლეიშვილი

ირმა ჩხაიძე ნინელი კომახიძე

თამარ ძულიაშვილივახტანგ აბულაძე სალომე მამულაიშვილი

ნანა ბოკუჩავა

თათია ჯოხაძე

თორნიკე ნინიძე გული ხითარიშვილი

იოსებ მამფორია გიორგი თავბერიძე

ლელა კანდელაკი ხატია ხალვაში



ანდე ფინანსები ექსპერტებს!

+995 422 227 711

+995 577 401 504

+995 599 262 568 

+995 577 020 110

ბათუმი თბილისი
ვ. გორგასლის ქ. 88 ი. ჭავჭავაძის გამზირი 39გ/ყიფშიძის 2

info@fec.ge

www.fec.ge


