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თქვენი ბიზნეს პარტნიორი 
 

- ის შესახებ 

 არის გლობალური 
საბუღალტრო საკონსულტაციო ქსელი რომლის სათაო 
ოფისი მდებარეობს ლონდონში.  

მას შემდეგ რაც,  -ი დაარსდა (ერთი 
საუკუნის წინ),  გახდა 
მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი საბუღალტრო და 
საკონსულტაციო ჯგუფი.  

დღეისათვის ქსელი მოიცავს მსოფლიო მასშტაბით 579-ზე 
მეტ ოფისს, რომელიც მდებარეობს 114- ზე მეტ ქვეყანაში, 
დასაქმებულია 30,000-ზე მეტი თანამშრომელი და წლიური 
შემოსავალი აღემატება 3,06 მილიარდ დოლარს. თქვენ 
შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ჩვენ გვაქვს 
შესაბამისი რესურსები და შესაძლებლობები, თქვენი 
საჭიროებებისა და მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

 საქართველოში  

მოორ ეიბისი -  (ყოფილი შპს მორისონ 
საქართველო ) არის  - 
ის წევრი. 

მოორ ეიბისი არის რეგისტრირებული აუდიტორული 
კომპანია (SARAS-F-320544), რომელსაც ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახურის მიერ მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება, რომ 
განახორციელოს საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის 
(სდპ) აუდიტი. 

კომპანიის ძირითადი მომსახურებების 
ჩამონათვალი: 

• საშემფასებლო მომსახურება 
• აუდიტი და მარწმუნებელი გარიგებები 
• საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება 
• აუთსორსინგი 

სეგმენტები სადაც დიდი გამოცდილება გვაქვს: 

• უძრავი ქონება და მშენებლობა 
• საბანკო და საფინანსო სექტორი 
• წარმოება და დისტრიბუცია  
• კლინიკები და ფარმაცია 
• სასტუმრო ბიზნესი და რეკრეაცია 
• ტურიზმი და სტუმარმასპინძლობა 
• საერთაშორისო გადაზიდვები 
• სოფლის მეურნეობა 
• განათლება 
• არასამთავრობო სექტორი 
• ელექტრონული ბიზნესები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საშემფასებლო მომსახურება 

ქონების პროფესიული საშემფასებლო მომსახურების 
ფარგლებში შეფასება გულისხმობს შესაფასებელი ქონების 
ეკონომიკური ღირებულების განსაზღვრას. ფაქტობრივად, 
შეფასება მიზნად ისახავს ქონების არა მხოლოდ როგორც 
ფიზიკური ღირებულების განსაზღვრას, არამედ მისი 
საკუთრების უფლებისა და ამ უფლების გამოყენების შედეგად 
მისაღები ეკონომიკური სარგებლის ღირებულების 
განსაზღვრას.  

 ახორციელებს შემდეგ  საშემფასებლო და 
საკონსულტაციო მომსახურებებს:  

საშემფასებლო მომსახურებები: 

• უძრავი ქონების შეფასება 
• მოძრავი ქონების შეფასება 
• ბიზნესის ან ბიზნესის წილის შეფასება 
• ბიოლოგიური აქტივების შეფასება 
• გაუფასურებაზე ტესტირება 
• არამატერიალური აქტივების შეფასება 
• შესყიდვის ფასის განაწილება 
• ინვესტიციების შეფასება 

საკონსულტაციო სერვისები: 

• ინვენტარიზაცია 
• საინვესტიციო პროექტების შემუშავება და 

ინვესტიციების ეფექტურობის შეფასება 
• არსებული საინვესტიციო პროექტის ანალიზი 
• SWOT ანალიზი 
• აქტივების და ქონების მენეჯმენტი 

-ის მიზანი 

, abc- ის მთავარი მიზანია მაღალი ხარისხის და 
შედეგზე ორიენტირებული მომსახურების გაწევა 
საქართველოში მოქმედი ქართული და უცხოური 
ბიზნესებისთვის  

კომპანიის გუნდი შედგება მოტივირებული და განათლებული 
თანამშრომლებისგან, რომელიც უზრუნველყოფს კლიენტი 
ორგანიზაციებისთვის მაღალი სერვისის შეთავაზებას. 

შემდეგი ნაბიჯი ჩვენთან დაკავშირებაა: 

- ის წევრი ფირმა საქართველოში  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

მიშა აბაიაძე  
მმართველი პარტნიორი 

  

მისამართი: მისამართი: მარჯანიშვილის ქ N6, მწვანე 
შენობა, მე-4 სართული, 0102 

tel:206331691

