ბიზნესის რეგისტრაცია

II ნაწილი

თავი 2.1 სამეწარმეო საქმიანობის გaნმახორციელებeლი
სუბიექტები
თავის შინაარსი:
ფიზიკური პირია
მოქალაქე, რომელიც,
იურიდიული პირის
სტატუსის მიუღებლად,
ერთპიროვნულად
ეწევა სამეწარმეო
საქმიანობას

 სამეწარმეო საქმიანობის
განმახორციელებელი სუბიექტების არსი და
სახეები;
 ინდივიდუალური მეწარმე;
 შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება;
 სამეწრმეო ამხანაგობა;
 სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება;
 კომანდიტური საზოგადოება;
 სააქციო საზოგადოება;
 კოოპერატივი;
 კითხვები თვითშემოწმებისათვის;
 სავარჯიშოები.

იურიდიული პირია,
უწინარეს ყოვლისა,
ორგანიზაცია ან
განსაზღვრული
ფორმით
ორგანიზებული
გაერთიანება

2.1.1 სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტების
არსი და სახეები
სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები,
რომლებსაც თავიანთი საქმიანობის განხორციელებისა და რეგულირების სფეროში
აქვთ

გარკვეული

უფლებები

და

მოვალეობები,

ამასთან,

სამეწარმეო

ურთიერთობებში გამოდიან საკუთარი სახელით.

ფიზიკური

პირია

მოქალაქე,

რომელიც,

იურიდიული

პირის

სტატუსის

მიუღებლად, ერთპიროვნულად ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას.

იურიდიული პირია, უწინარეს ყოვლისა, ორგანიზაცია ან განსაზღვრული ფორმით
ორგანიზებული გაერთიანება, რომელსაც:
 აქვს გამოცალკევებული ქონება;
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 შეუძლია ამ ქონებით პასუხი აგოს თავის ვალდებულებებზე;
 თავისი სახელით მიიღოს და განახორციელოს ქონებრივი და არაქონებრივი
უფლებები;
 იკისროს ვალდებულებები, აღძრას სარჩელი (ან, პირიქით, მის წინააღმდეგ
აღიძრას სარჩელი) სასამართლოში და ხელი მოაწეროს კონტრაქტებს;
 ჰქონდეს დამოუკიდებელი ბალანსი ან ხარჯთაღრიცხვა.
მეწარმე სუბიექტი არის იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც, განურჩევლად
საწარმოს ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
სამეწარმეო

საქმიანობას.

ეს

ტერმინი

და

საკუთრების
მოიცავს

ფორმისა,

აგრეთვე

ეწევა

მოგებაზე

არაორიენტირებულ ასოციაციებს, ფონდებსა და სხვა გაერთიანებებს, რომლებიც
წარმოადგენენ ბაზრის მონაწილეებს, ან მოქმედებენ მეწარმეების, საქველმოქმედო
ორგანიზაციებისა და პროფესიული გაერთიანებების ინტერესების შესაბამისად.

მეწარმე სუბიექტი არის
იურიდიული ან
ფიზიკური პირი,
რომელიც,
განურჩევლად საწარმოს
ორგანიზაციულსამართლებრივი და
საკუთრების ფორმისა,
ეწევა სამეწარმეო
საქმიანობას

2.1 სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებლი სამეწარმეო
სუბიექტები

საქართველოს
კანონით
„მეწარმეთა
შესახებ“
მეწარმეობის
სამართლებრივი ფორმებია: ინდივიდუალური მეწარმე, სამეწარმეო ამხანაგობა,
სოლიდარული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება
(სპს), კომანდიტური
საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს),
სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია) და კოოპერატივი.
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2.1.2 ინდივიდუალური მეწარმე
ინდივიდუალური საწარმოს
რომელიც

საქმიან

მფლობელი, არის ფიზიკური

ურთიერთობებში

გამოდის

საკუთარი

პირი,

სახელით.

ფიზიკური პირი ნიშნავს იმას, რომ დამფუძნებლის სამეწარმეო ქონება
ინდივიდუალური
საწარმოს
მფლობელი, არის
ფიზიკური პირი,
რომელიც საქმიან
ურთიერთობებში
გამოდის საკუთარი
სახელით.

არის გამოცალკევებული
საქმიანობიდან
მეწარმე

მისი

პირადი

წარმოშობილი

პასუხს

აგებს

ქონებისაგან.

არა

სამეწარმეო

Eე.ი.

ვალდებულებებისათვის

არ

ინდივიდუალური

მარტო სამეწარმეო აქტივებით, არამედ პირადი

ფიზიკური

პირი
ინდივიდუალურ
მეწარმედ
ჩაითვლება,
თუ
მას
აქვს
სამეწარმეო
წესით
მოწყობილი
ორგანიზაცია,
მოწესრიგებული
საკასო
და
საბუღალტრო
საქმე.
ქონებითაც.

იგი

რეგისტრირებული

იყოს

სამეწარმეო

უნდა
რეესტრში.

აღსანიშნავია,

რომ

ხარჯებისა

გადასახადების

და

ბიზნესთან

დაკავშირებულ

ურთიერთობებში
მეწარმედ

ინდივიდუალური

იგი

გადახდის

შემდეგ

რისკსაც

თავად

გამოდის

შესაძლებელია

მეწარმე

თავისი

მოგვევლინოს

მთელ

შემოსავალს

თავისთვის

იტოვებს და

ეწევა.

სამართლებრივ

სახელით. ინდივიდუალურ

ნებისმიერი სრულწლოვანი და

სრული ქმედუნარიანობის მქონე პირი. ასეთ საწარმოში შესაძლებელია სხვა
პირებიც იყვნენ
საცალო

დასაქმებულები. ინდივიდუალური

ვაჭრობა

სატრანსპორტო

ან

მომსახურება და
მეწარმე
ეკონომიკური
ფიზიკური პირი
ინდივიდუალურ
მეწარმედ ჩაითვლება,
თუ მას აქვს
სამეწარმეო წესით
მოწყობილი
ორგანიზაცია,
მოწესრიგებული საკასო
და საბუღალტრო
საქმე.

ზომის

(მცირე

სამგზავრო

საწარმოს

მაღაზია),

მაგალითებია:

მცირე

გადაზიდვები,

მოცულობის

საყოფაცხოვრებო

სხვა.
ფიზიკური პირის საქმიანობის ადგილად ითვლება მისი
საქმიანობის ადგილი.
ინდივიდუალურ
მეწარმედ

რეგისტრაციას აქვს

როგორც

უპირატესობები,

ისე

ნაკლოვანებებიც.

უპირატესობებია:
_

სრული

ოპერატიულობა,
დირექტორთა
_
შედის

დამოუკიდებლობა,

გადაწყვეტილების

მიღებისას

თავისუფლება

არ

არის

და

საჭირო

საბჭოსათვის მიმართვა ან პარტნიორების თანხმობა;

მამოძრავებელი

ფირმის

მოტივის

ერთ მფლობელთან,

მიიღოს
გადაწყვეტილება
ოპერაციები;
_

მოქმედების

და

ინდივიდუალური

მაქსიმუმი:

იგი

დაინტერესებულია

მაქსიმალურად

მფლობელობა

რადგან

ფირმის

შემოსავალი
გონივრულად

გააფართოოს

საქმიანი

საიდუმლოს

შენახვის

მეტ შესაძლებლობას იძლევა;
საქმის დაწყება მარტივია, არ არის საჭირო წესდება და სხვა
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იურიდიული დოკუმენტების შედგენა.
ნაკლოვანებებია:
დიდი

_

კაპიტალის

მოზიდვის

სიძნელე.

რამდენადაც

მეწარმის

კრედიტუნარიანობის რეიტინგი დაბალია, მან უნდა იხადოს დიდი პროცენტი
კრედიტისათვის;
მოქმედების

_
ერთი

ვადის

კაცის საქმიანობას,

განუსაზღვრელობა.

ამიტომ

მასთან

ასეთი

ფირმა

გრძელვადიანი

ემყარება

ფინანსური

ხელშეკრულების დადებას ერიდებიან;
ვალისათვის

_

პასუხისმგებლობა.

წარუმატებლობის

ინდივიდუალურმა
მთელი

განუსაზღვრელი

თავისი

მეწარმემ
ქონება,

შემთხვევაში

შეიძლება

რომელიც

დაკარგოს

მისი

ვალის

ანაზღაურების გარანტიაა;
- მმართველობითი
პროფესიონალიზმის
უკმარისობა.
ინდივიდუალური
მეწარმე ფირმის
მენეჯერი,
ყველას
არადა

ფინანსისტი,

არ

მომმარაგებელია

შეუძლია ყოველმხრივი

თუნდაც

ერთი

და

ცოდნა

ა.შ.
ჰქონდეს

ამ

მიმართულებით.

დარგის უცოდინრობა აუარესებს საბოლოო შედეგს.

მფლობელს სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიზნეს-ვალებზე;
-

ბიზნესში ყველა დეტალს თავად მართავს, რაც არ არის მარტივი და

შესაძლოა წარმოიშვას პრობლემები;
-

მოითხოვს

დიდ

დროსა

და

ენერგიას,

მეწარმე

მუდმივად

კონცენტრირებულია ბიზნესზე.

2.1.3 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
შეზღუდული

პასუხისმგებლობის

საზოგადოება, რომლის
შემოიფარგლება

პასუხისმგებლობა

მთელი მისი

ასეთი

საზოგადოების

შეუძლია

ერთ

პირსაც.

დაყოფილია

წილებად.

მიმოქცევადი

უფლება.

შეიძლება

მოვალეობები
თავდაპირველი
(პარტნიორთა

მისი

(შპს)

არის

კრედიტორების

წინაშე

ქონებით.
დაფუძნება

შპს-ს კაპიტალი
წილი
შპს-ს

განისაზღვროს

ოდენობით.

საზოგადოება

არის

კაპიტალი
ნებისმიერი

პარტნიორთა

უფლება-

და

წილების

განაწილების
შეთანხმებით).
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წესი

განისაზღვრება

საწარმოს

საწარმოს

პარტნიორები

წესდებით

მმართველობით

უფლებამოსილებას
მეშვეობით,

თუ

ორგანოების

წესდებით

საზოგადოების

რამ

წესდებით.

დირექტორებს.

არ

საერთო

კრების

არის დადგენილი.
და

მართვის

საქმიანობის

საზოგადოების

პარტნიორები

დირექტორებმა,

მიაწოდონ

პარტნიორთა

შემადგენლობა

საწარმოს

ხელმძღვანელობას.
უნდა

სხვა

სტრუქტურა,

განისაზღვრება
ეკისრება

ახორციელებენ

წესი

ხელმძღვანელობა

აკონტროლებენ

საზოგადოების

პარტნიორის მოთხოვნით დაუყოვნებლივ

ინფორმაცია

საქმიანობის

შესახებ.

დირექტორები

ზარალის

შემთხვევაში სოლიდარულად აგებენ
პასუხს
პარტნიორთა
წინაშე.
პარტნიორს

შეუძლია

წილის

გასხვისება
და
მემკვიდრეობით
გადაცემა. წილის გასხვისების უფლება
აქვს მხოლოდ მის მესაკუთრეს ან მისგან
ფორმდება

სანოტარო

წესით

პარტნიორის

გარდაცვალებისას

უფლებამოსილ

დამოწმებული
მისი

წილი

სათანადო

შედის

პირს,

რაც

ხელშეკრულებით.

სამკვიდრო

მასაში

და

გადადის მემკვიდრეებზე. თუ მემკვიდრე რამდენიმეა, წილი გადადის მათ
საერთო საკუთრებაში. წილი შეიძლება გასხვისდეს არა მთლიანად, არამედ
ნაწილობრივ. წილის ნაწილობრივი
საზოგადოების

ნებართვით.

უფლებამოსილია

გასხვისება

სამეურნეო

გამოიყენოს

თავისი

შესაძლებელია

წლის

ბოლოს

უმთავრესი

მხოლოდ
პარტნიორი

უფლება,

კერძოდ,

მოითხოვოს თავისი წილი მოგება (დივიდენდი), რაც საწესდებო კაპიტალში
მისი წილის პროპორციულია. პარტნიორთა გადაწყვეტილებით მოგება შეიძლება
არ განაწილდეს და მოხმარდეს წარმოების გაფართოებას ან გადაირიცხოს
სარეზერვო ფონდში.
შპს-ები ითვლება

ყველაზე მოქნილ პოპულარულ კომპანიად. ამიტომ

პრაქტიკაში მეწარმეები ყველაზე მეტად ამ ფორმას მიმართავენ.
უპირატესობები:
 მესაკუთრეების პასუხისმგებლობა შეზღუდულია მათი შენატანებით. მათი
სხვა ქონება ხელშეუხებელია;
 კლიენტებისთვის

და

პარტნიორებისთვის

უფრო

სანდოა,

ვიდრე

„ინდმეწარმე”;
 უფრო ადვილად შეუძლია საბანკო კრედიტის აღება, ვიდრე „ინდმეწარმეს”;
 ფირმის

ფუნქციონირების

ხარჯები

ნაკლებია,

ვიდრე

„სააქციო

საზოგადოების” შემთხვევაში.
ნაკლოვანებები:
 ფორმირებისა

და

ფუნქციონირების
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ხარჯები

უფრო

მეტია,

ვიდრე

„ინდმეწარმის” შემთხვევაში;
 წილის გასხვისება (გაყიდვა) უფრო რთული და ხარჯიანია, ვიდრე „სააქციო
საზოგადოების” შემთხვევაში.

2.1.4 სამეწარმეო ამხანაგობა
სამეწარმეო

ამხანაგობა,

ფორმა, განსხვავებით
წლის

სხვა

როგორც

სამართლებრივი

10 მაისიდან. სამეწარმეო

პირი.

მეწარმეობის
ფორმებისაგან,

ამხანაგობაში

მონაწილეები

სამართლებრივი
მოქმედებს

მონაწილეობს

ორი

ან

2008
მეტი

თავიანთ

ვალდებულებებზე
პასუხს
აგებენ
სოლიდარულად, მთელი თავისი ქონებით,
პირდაპირ

და

უშუალოდ.

პასუხისმგებლობის
განისაზღვრება მონაწილეთა
სამეწარმეო
ხელმძღვანელობის
ამხანაგობაში

მოცულობა
შეთანხმებით.

ამხანაგობაში
უფლება
აქვს
ყველა

წილი

არ

შეიძლება

მონაწილეს.

გადაეცეს

სამეწარმეო

მესამე

პირს სამეწარმეო

ამხანაგობის სხვა მონაწილეთა თანხმობის გარეშე, თუ ხელშეკრულებით სხვა
რამ

არ

არის

განსაზღვრული.

პირი. სამეწარმეო

სამეწარმეო

ამხანაგობის

დაშლის

შეატყობინონ მარეგისტრირებელ

ამხანაგობაც

შემთხვევაში

არის

ფიზიკური

მონაწილეებმა

უნდა

ორგანოს.

2.1.5 სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სოლიდარული
ერთი

ძველი და

პასუხისმგებლობის
მეტად

საზოგადოება

გავრცელებული

(სპს)

არის

ერთ-

სამეწარმეო

საზოგადოება.

განმსაზღვრელი ამ ტიპის

საზოგადოებაში

არის

პარტნიორთა

სოლიდარული

პასუხისმგებლობა

საზოგადოების

კრედიტორების წინაშე.
სოლიდარული
საზოგადოება

პასუხისმგებლობის
არის

საზოგადოება,

რომელშიც რამდენიმე პირი (პარტნიორი)
ერთობლივად,

ერთიანი

სახელწოდებით ეწევა სამეწარმეო
საქმიანობას
და
ვალდებულებებისათვის
კრედიტორების წინაშე
პასუხს
სოლიდარული

მოვალეები,

_
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მთელი

საფირმო

საზოგადოების
აგებს,
როგორც

თავისი ქონებით, პირდაპირ და

უშუალოდ.

სპს

არის

იურიდიული

პირი,

რაც

იმას

ნიშნავს,

საკუთრებაში აქვს დამფუძნებლების პირადი ქონებისაგან
ქონება

და

სამეურნეო
მოგება ან

წლის ბოლოს ბალანსის
ზარალი და გამოითვლება
გადაიხდება

პარტნიორი

გადასახადს

პარტნიორის

გასვლის
სხვა

დაფარვისას
თუ

არა

მიღებული

შემთხვევაში

პასუხს

მისი

არა

ინდივიდუალური

კომანდიტური
საზოგადოება (კს)
არის საზოგადოება,
რომელშიც
რამდენიმე პირი
ერთიანი საფირმო
სახელწოდებით
ეწევა სამეწარმეო
საქმიანობას

პარტნიორის

საზოგადოებიდან

საზოგადოების

მხოლოდ
ყველა

ქონებაში

პარტნიორები

შემთხვევაში

მეწარმე

თითოეული

საზოგადოების

სპს-ში

მარტო

უკმარისობის

არამედ

წილიდან.

წილი

პარტნიორებზე.

აგებენ

მათი

მოგებიდან,

პასუხისმგებელი, სპს-ში პასუხისმგებლობა
ერთი

გამოცალკევებული

საფუძველზე დგინდება წლიური
მასში ყოველი პარტნიორის წილი.

სპს-ს

იხდის

დანარჩენ

ქონებით, არამედ
Eე.ი.

მას

თავის ვალდებულებებზე პასუხს აგებს ამ ქონებით. Yყოველი

გადასახადები

ნაწილდება

რომ

ვალების

ერთობლივი

პირადი
საკუთარ

ქონებითაც.
შეცდომებზეა

პარტნიორზე

ვრცელდება.

შეცდომამ შეიძლება ყველას გაკოტრება გამოიწვიოს, რაც

ხშირად კონფლიქტის მიზეზი ხდება.
Aამიტომ სპს როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოშიც ყველაზე
ნაკლებ გავრცელებული სამართლებრივი ფორმაა.

2.1.6 კომანდიტური საზოგადოება
კომანდიტური
რამდენიმე პირი

საზოგადოება

არის

(კს)

საზოგადოება,

რომელშიც

ერთიანი საფირმო სახელწოდებით ეწევა სამეწარმეო
საქმიანობას.
თუ საზოგადოების
კრედიტორების
წინაშე

ერთი

ან

პასუხისმგებლობა

რამდენიმე

პარტნიორის

განსაზღვრული

საგარანტიო

თანხის გადახდით შემოიფარგლება მათ შეზღუდული
პარტნიორები
პარტნიორების
არის

და

(კომანდიტები) ჰქვიათ,
პასუხისმგებლობა
მათ

ხოლო

სხვა

შეზღუდული

სრული

არ

პარტნიორები

(კომპლემენტარები) ჰქვიათ.
სრული პარტნიორები (კომპლემენტარები) საზოგადოების კრედიტორების
წინაშე პასუხს
თავისი

აგებენ,

როგორც

ქონებით, პირდაპირ

დაამტკიცონ

და

საზოგადოების

სოლიდარული
უშუალოდ.

წესდება

ან

მოვალეები,

მხოლოდ

მათ

ცვლილებები

_

მთელი

აქვთ

უფლება

შეიტანონ

მასში.

Kკომანდიტური საზოგადოების პარტნიორი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური,
ისე იურიდიული პირი.
შეზღუდულ

პარტნიორს

განახორციელოს კონტროლი

(კომანდიტს)

საზოგადოების
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უფლება

საქმიანობაზე,

აქვს

მოითხოვოს

კუთვნილი
წილი,

მოგება, გაასხვისოს

სხვა

მემკვიდრეობით

პარტნიორების თანხმობის

საზოგადოების

გარეშე.

ხელმძღვანელობაში. მათ

ჩვეულებრივი

საწარმოო

საქმიანობის

კომპლემენტარების
მიერ
მოქმედების
წინააღმდეგ.
ანაზღაურებაში

გადასცეს

ისინი

არ

არ

თავისი

მონაწილეობენ

შეუძლიათ

გამოვიდნენ

ფარგლებში

განხორციელებული
კომანდიტი ზარალის

მონაწილეობს

შენატანით, ხოლო
სააქციო საზოგადოება
არის საზოგადოება,
რომლის კაპიტალი
დაყოფილია წესდებით
განსაზღვრული
კლასისა და
რაოდენობის
აქციებად.

ან

მხოლოდ

თავისი

თუ პასუხისმგებლობა
შეტანამდე,

დადგება

შესატანის

სრულ

ჯერ

შეუტანელი

შესატანითაც. Kკს არის იურიდიული

_

კიდევ

პირი.
კომანდიტური საზოგადოება სპს-ის მოდიფიცირებული ნაირსახეობაა.
მიუხედავად

მათ

შორის

არსებული

მსგავსებისა,

არსებობს

მთელი

რიგი

განსხვავებები, რაც, თავის მხრივ, კს-ში კაპიტალის მნიშვნელოვნად მეტი
ოდენობით კონცენტრირებას უწყობს ხელს. გაცილებით იოლია იმ პირთა
მოძიება,

რომელიც

მზადაა

მხოლოდ

წინასწარ

განსაზღვრული

თანხით

გარისკოს, ვიდრე იმ პირებისა, რომლებიც მთელ თავის ქონებას ერთგვარად
სასწორზე

დებენ.

აღნიშნულიდან

გამომდინარე,

კს

გაცილებით

რთული

ორგანიზაციაა, ვიდრე სპს, თუმცა ბევრად მარტივი, ვიდრე კაპიტალური ტიპის
საწარმოები.
კს-ის ერთ-ერთი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი მისი სუბიექტური
შემადგენლობა და ამ უკანასკნელთა შესაბამისი პასუხისმგებლობაა.
კს-სროგორც
დადგენილი მყარი
აქცია არის
არამატერიალიზებული
სახელობითი ფასიანი
ქაღალდი, რომელიც
ადასტურებს სააქციო
საზოგადოების
ვალდებულებებს
პარტნიორის (აქციონერის)
მიმართ და აქციონერის
უფლებებს სააქციო
საზოგადოებაში

ამხანაგობის
საწესდებო

ტიპის

კაპიტალის

საზოგადოებას,

ქონა

არ

წინასწარ

მოეთხოვება,

თუმცა,

რიგ შემთხვევებში საზოგადოების წესდებით არც ესაა გამორიცხული.

2.1.7 სააქციო საზოგადოება
თანამედროვე
ეკონომიკაში

საბაზრო

მთავარ

როლს

საზოგადოებები

თამაშობენ.

საზოგადოება

არის

რომლის

დაყოფილია

განსაზღვრული

რაოდენობის

აქციებად.

არამატერიალიზებული
ფასიანი

ქაღალდი,

ვალდებულებებს
უფლებებს
შეიძლება

სააქციო
საზოგადოება,

კაპიტალი

წესდებით

სააქციო

კლასისა
აქცია

არის

სახელობითი
რომელიც

პარტნიორის

სააქციო

და

ადასტურებს
(აქციონერის)

საზოგადოებაში.

განისაზღვროს

ის
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სააქციო
ღირებულება,

სააქციო
მიმართ

საზოგადოების
და აქციონერის

საზოგადოების

წესდებით

რომელზე

ნაკლები

ღირებულებითაც
განთავსება

დაუშვებელია

ქონებით.

მისი

სააქციო

საზოგადოების

კლასის

აქციების

ნომინალური ღირებულება).

(აქციების

პასუხისმგებლობა

ამ

პირველადი

სააქციო

საზოგადოების

კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მთელი მისი

საზოგადოების

აქციონერი

პასუხს

ვალდებულებებისათვის.

არ

აგებს

სააქციო

სააქციო

საზოგადოების

დაფუძნებისას კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს ნებისმიერი ოდენობით.
აქციონერების
რაოდენობისა
არ

არის

წილი

და კლასის

მოგებაში

შესაბამისად.

შეტანილი, მონაწილეობენ

სიდიდის

პროპორციულად,

დადგენილი.
შემთხვევაში

აქციონერს
მას

განისაზღვრება

შესატანები,
მოგების

შეუძლია

რომლებიც

განაწილებაში

თუ წესდებით

ეძლევა

სხვა

რამ

განაწილებაში. სააქციო

საზოგადოება

წესდების საფუძველზე.

სააქციო

სრულად
შენატანის
არ

დივიდენდი. საზოგადოების

მონაწილეობა

აქციათა

არის

ლიკვიდაციის

მიიღოს დარჩენილი ქონების

მოქმედებს

საზოგადოება

საკუთარი

შეიძლება

დამტკიცებული

იყოს

დახურული,

როდესაც
მისი
აქციები
იყიდება
მხოლოდ
საზოგადოების წევრებზე, ხოლო ღიაა, როდესაც მისი აქციები იყიდება
ყველა
მსურველზე.
აქციები
არსებობს
ჩვეულებრივი
და
პრივილეგირებული. ჩვეულებრივი აქცია წარმოადგენს ყველა ხარჯისა და
გადასახადის გასტუმრების შემდეგ ფირმის მოგების წილის მოთხოვნის
უფლებას. ჩვეულებრივი აქციის მფლობელები მონაწილეობენ ფირმის
ან

ღია. დახურულია,

სტრატეგიის
საბჭოს

განსაზღვრაში,

წევრების

მფლობელები

ისინი

არჩევის

არ

ასევე

მონაწილეობენ

დირექტორთა

პრივილეგირებულ
აქციათა
კენჭისყრაში.
თუმცა დივიდენდების

კენჭისყრაში.

მონაწილეობენ

გადახდის
პირველები

შემთხვევაში
ფულს
ისინი მიიღებენ. თუ

ფირმის

ეკონომიკური

მაჩვენებლები
მაინც

უარესდება,

იღებენ

მაშინ როცა

ისინი

დივიდენდებს,

ჩვეულებრივი

აქციის

მფლობელები
არაფერს
ღებულობენ. ფირმის ლიკვიდაციის
შემთხვევაში

პრივილეგირებულ

აქციათა

მფლობელები

ჩვეულებრივი აქციების მფლობელებზე ადრე მიიღებენ ქონების კუთვნილ
წილს. აქციონერთა

საერთო

შესაძლოა გაითვალისწინოს
კლასის

აქციების

მოვალეობები
წესდებაში,
შემდეგ

და
ამ

სხვა

რაოდენობა,

მათი
კლასის

განთავსებულ

კრების

გადაწყვეტილებით, საზოგადოებამ

კლასის
მათთან

შეცვლის პირობები

აქციების არსებობაც. Nნებისმიერი
დაკავშირებული
უნდა

აისახოს

აქციების განთავსებამდე. აქციების

უფლება-

საზოგადოების
განთავსების

აქციებთან დაკავშირებული უფლება-მოვალეობების
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შეცვლა, ასევე

წესდებით გათვალისწინებული

ცვლილებების

წესის

სააქციო

ამ

კლასის

აქციების

შეცვლა დაუშვებელია.

საზოგადოებას

გააჩნია

როგორც

უპირატესობები,

ისე

ნაკლოვანებები.
სააქციო საზოგადოების უპირატესობებია:
-

შესაძლებელია

მსხვილი

კაპიტალის

მოზიდვა

ინვესტორთა

(აქციონერთა) პასუხისმგებლობის შეზღუდულობის გამო;
-

სახსრების მოზიდვა ხდება მინიმალური რისკის პირობებში;

-

შრომის

ანაზღაურების

კარგი

პირობები

ხელს

უწყობს

მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვას;
-

კოოპერატივი
არის წევრთა
შრომით
საქმიანობაზე
დაფუძნებული
ორგანიზაცია

სტაბილურად

ფუნქციონირებადი

საწარმოა.

აქციონერის

სიკვდილის

შემთხვევაში მისი აქციები გადადის მემკვიდრეზე.
სააქციო საზოგადოების ნაკლოვნებებია:
-

ფირმის
ჩამოყალიბება
და
რეგისტრაცია
დაკავშირებულია
ორგანიზაციულ სირთულეებთან და მნიშვნელოვან სახსრებთან;

-

სს-ში

ადგილი

აქვს

ორმაგ

დაბეგვრას.

სს

მოგებიდან

იხდის

გადასახადს, ხოლო აქციონერი მიღებული დივიდენდიდან;
-

სს-ის

საქმიანობა

მკაცრად

რეგლამენტირებულია

არა

მარტო

მეპატრონეს

შორის

კანონმდებლობით, არამედ კორპორაციის წესდებითაც;
-

სააქციო

საზოგადოებაში

აქცია

მრავალ

ნაწილდება;
-

მესაკუთრესა

და

მმართველს

შორის

ზოგჯერ

წინააღმდეგობა

წარმოიშობა;

-

აქციონერები

დაინტერესებულები

დივიდენდებით,

მენეჯერები

კი

არიან

ცდილობენ

მოგება

მაქსიმალური
ინვესტირებას

მოახმარონ.

2.1.8 კოოპერატივი
კოოპერატივი
შრომით
ან

არის

საქმიანობაზე

წევრთა მეურნეობის

და

შემოსავლების

მიზნით
რომლის
ინტერესების
მიმართული

შექმნილი

წევრთა

დაფუძნებული,
განვითარებასა
გადიდების
საზოგადოება,

ამოცანაა

წევრთა

დაკმაყოფილება და იგი
არ არის უპირატესად
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მოგების

მიღებაზე.

კოოპერატივი

თავისი ვალდებულებების
მხოლოდ

გამო

კრედიტორების

თავისი ქონებით. კოოპერატივის

წინაშე

წევრის

პასუხს

მინიმალური

(შესატანი) ოდენობა განისაზღვრება დამფუძნებლების მიერ.
ერთ

წევრს

თავიანთ

შეიძლება

უფლებებს

მიიღება

ჰქონდეს

ახორციელებენ

ხმების

უმრავლესობით.

ყოველ

წევრს

საერთო

კოოპერატივის

წევრები

კრებაზე. გადაწყვეტილება

აქვს

ბოლოს.

მართვის

კრება,

კოოპერატივის

უფლება
მხოლოდ

წლის

კოოპერატივის

საერთო

პაის

უბრალო

კოოპერატივიდან
გასვლის
განცხადების საფუძველზე,
სამეურნეო

რამდენიმე პაი.

აგებს

ორგანოებია:

გამგეობა

და

სამეთვალყურეო საბჭო.
კოოპერატივის

ხელმძღვანელობას

ახორციელებენ

დირექტორები.

კოოპერატივის წევრებზე კოოპერატივის მოგების ან ზარალის განაწილება
წარმოებს
შემდეგნაირად:
პირველი
სამეურნეო
წლისათვის განაწილება
ხდება

მათ

მომდევნო

არ

შესრულებული

წლისათვის

ჩამოწერის
საერთო

მიერ

გზით წინა

თანხის

იქნება

კი

_

სამეურნეო

პროპორციულად.

მიღწეული

შენატანების
მოგების
წლის
მოგების

ან

დადგენილება

ნაწილობრივ

გადაწყვეტილების
ნოტარიალურად
რაოდენობა

მიღება

500-ზე

ბოლოსათვის
მიმატება

და

ზარალის

არსებული

ხდება

მანამ,

პაის
სანამ

განაწილდება.

წესდება

ან

საერთო

შეიძლება ითვალისწინებდეს, რომ მოგება მთლიანად

დაერიცხოს
უნდა

მიმატებით

ყოველ

პაის ოდენობა. სანამ არ მიიღწევა ზარალის გამო

შემცირებული პაის ოდენობა, მოგება არ
კრების

პროპორციულად,

რეზერვს.
შეუძლია

იყოს

წესდებაში

საერთო კრებას.

დამოწმებული.

მეტია,

ცვლილების

საერთო

გადაწყვეტილება

თუ კოოპერატივის

კრების

წარმომადგენლობითი კრება. წარმომადგენლებად

შესახებ

ნაცვლად

წევრთა
მოიწვევა

აირჩევიან კოოპერატივის ის

წევრები (სულ ცოტა 50 წარმომადგენელი), რომლებიც არ არიან არც გამგეობაში
და არც სამეთვალყურეო საბჭოში.
კოოპერატივი
სამეურნეო ან
სამეურნეო

შეიძლება

სარეწაო

იყოს:

ნედლეულის

პროდუქციის

ერთობლივი

და საწარმოო-სამომხმარებლო და ა.შ.
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მომპოვებელი;
გასაღების,

სასოფლოსასოფლო-

კითხვები თვითშემოწმებისათვის!
უპასუხეთ კითხვებს:
1. ჩამოთვალეთ და განმარტეთ

5. რა თავისებურებებით

სამეწარმეო საქმიანობის

ხასიათდება სამეწარმეო

სუბიექტები;

ამხანაგობა?

2. ჩამოთვალეთ საქართველოს

6. რა თავისებურებებით

კანონმდებლობით

ხასიათდება სოლიდარული

განაზღვრული მეწარმეობის

პასუხისმგებლობის

სამართლებრივი ფორმები;

საზოგადოება?

3. რა უპირატესობები და

7. რა თავისებურებებით

ნაკლოვანებები გააჩნია

ხასიათდება კომანდიტური

ინდივიდუალურ მეწრმედ

საზოგადოება?

რეგისტრაციას?

8. რა უპირატესობები და

4. რა უპირატესობები და

ნაკლოვანებები გააჩნია

ნაკლოვანებები გააჩნია

სააქციო საზოგადოებად

შეზღუდული

რეგისტრაციას?

პასუხისმგებლობის

9. რას ნიშნავს აქცია?

საზოგადოებად

10. რა თავისებურებებით

რეგისტრაციას?

ხასიათდება კოოპერატივი?

სავარჯიშოები:
1. თქვენს მიერ შერჩეული სამეწარმეო საქმიანობის სახის მიხედვით
შეარჩიეთ

სამეწარმეო

საქმიანობის

ორგანიზაციულ

-

სამართლებრივი ფორმა;
2. დაასაბუთეთ

შერჩეული

ორგანიზაციულ

-

სამართლებრივი

ფორმის მიზანშეწონილობა თქვენი საქმიანობისათვის;
3.

გაანალიზეთ და დაასახელეთ უპირატესობები და ნკლოვანებები,
რაც

ახსიათებს

თქვენს

მიერ

შერჩეულ

ორგანიზაციულ

სამართლებრივ ფორმას საქმიანობის სპეციფიკის მიხედვით.
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