
 

კორპორატიული შემოთავაზება 
 

ჩვენს შესახებ 

შპს „მილენიუმ აუდიტ კონსალტინგი“ და მასთან არსებული სასწავლო ცენტრი „მილენიუმი“ 

დაარსდა 2010 წელს. არის „ბაფ“-ის (საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაციის) კორპორატიული წევრი. მოიპივა ფინანსური აუდიტის განხორციელების 

უფლება (SARAS-F-514428) ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ. ჩვენ გთავაზობთ როგორც ვიწროსპეციალიზირებულ 

კურსებს (საგადასახადო კოდექსის სრული და მოკლე კურსი, მოგების გადასახადით 

დაბეგვრის ახალი მოდელი და სიახლეები საგადასახდო კანონმდებლობაში), ასევე საერთო 

პროფილის კურსებს (საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიები). ჩვენი გუნდი 

შედგება დიდი პედაგოგიური გამოცდილების მქონე პროფესიონალებისგას.  

 

სასწავლო ცენტრი „მილენიუმი“ გთავაზობთ შემდეგ სასწავლო კურსებს: 
 

 კომპლექსური კურსი „IFRS სტანდარტების სპეციალური კურსი/IFRS Standarts 

Special Course და საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი“ 
 „IFRS სტანდარტების სპეციალური კურსი/IFRS Standarts Special Course  

ტრენერები - ვლადიმერ ბეჟაშვილი (11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ფინანსური და 

ოპერაციული მენეჯმენტის მიმართულებით, 2013 წლიდან სადაზღვევო კომპანიის 

გენერალური დირექტორი) და თამარ ჩხარტიშვილი (ფინანსური მიმართულებით 

მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება, 2015 წლიდან კვების პროდუქტების 

მწარმოებელი კომპანიის ფინანსური დირექტორი) 

კურსის ხანგრძლივობა: 20 საათი 

 საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი 

ტრენერი - საგადასახადო ექსპერტი ნინო ფოდიაშვილი 

კურსი აგებულია პრაქტიკულ მაგალითებზე და სავარჯიშოებზე 

კურსის ხანგრძლივობა: 30 საათი (8 კვირა) 

კომპლექსური კურსის ღირებულება: 1450 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით) 

 

 საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი 

ტრენერი - საგადასახადო ექსპერტი ნინო ფოდიაშვილი 

კურსის ხანგრძლივობა: 36 საათი (9 კვირა) 

კურსის ღირებულება: 490 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით) 

 



 პრაქტიკული კურსი - „მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი მოდელი (ესტონური 

მოდელი)“ 

ტრენერი - შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის მოქმედი მთავარი 

აუდიტორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ბიძინა ჯავშანაშვილი  

კურსის ხანგრძლივობა: 6 საათი (2 დღე ) 

კურსის ღირებულება: 250 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით) 

 

 თეორიული და პრაქტიკული კურსი - „ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება 

საჯარო სექტორში  (ბალანსის შევსებით)“ 

ტრენერი - საჯარო სექტორის აუდიტირი მარიამ ჭურაძე 

კურსის ხანგრძლივობა: 15 საათი (3 კვირა) 

კურსის ღირებულება: 350 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით) 

 

 პრაქტიკული კურსი - „საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიები“ 

ტრენერი - მენეჯმენტის დოქტორი ნინო წითლანაძე 

კურსის ხანგრძლივობა: 20 საათი (5 კვირა)  

კურსის ღირებულება: 300 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით) 

 

 კურსდამთავრებულები მიიღებენ სერტიფიკატებს. სასწავლო ცენტრი 

უზრუნველყოფს მსმენელებს აუცილებელი სასწავლო და მეთოდური 

მასალებით, თითოეულ მსმენელს გადაეცემა  ბრენდირებული საკანცელარიო 

ნაკრები.  

 

 

 

საკონტაქტო  ინფორმაცია 

Millennium Audit Consulting  

ჭავჭავაძის გამზ. 11ა 

(+995) 593 75 03 49 

 (+995) 599 43 76 65; 

millenniumcentre1@gmail.com;  

https://www.facebook.com/millennium.ge/ 
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