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შპს „საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA“-ის
ფინანსური ანგარიშის 2016 წლის შედეგები

საქართველოს
უმაღლესი

ბიზნესის

საგანმანათლებლო

აკადემია-SBA

არის

დაწესებულება,

განვითარებაზე

რომელიც

ორიენტირებული

ახორციელებს

როგორც

საბაკალავრო, ისე პროფესიულ და სასერტიფიკატო პროგრამებს და საზოგადოებას
მუდმივად სთავაზობს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის შესაძლებლობას.
აკადემია

ძირითადად

ორიენტირებულია

ბიზნესის

ადმინისტრირების

მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაზე და ამ ნიშნით მისი
პროგრამები პასუხობს დარგის თანამედროვე გამოწვევებს.
დაწესებულების მჭიდრო კავშირი და თანამშრომლობა ბაზარზე არსებულ წამყვან
კომპანიებსა და პოტენციურ დამსაქმებლებთან, კიდევ უფრო ზრდის საგანმანათლებლო
პროგრამებისა და კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობის ხარისხს.
კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, აკადემია პერიოდულად

აწყობს დასაქმების ფორუმს, რაც ჩვენი კურსდამთავრებულების დასაქმების მაღალ
მაჩვენებელს განაპირობებს.
ქვეყნის

შიგნით

ბაზრის

სუბიექტებისა

და

საგანმანათლებლო

მომსახურების

ადგილობრივ მსურველებთან თანამშრომლობის გარდა, აკადემია აქტიურად მუშაობს
ინტერნაციონალიზაციის პროცესზე და ახორციელებს ინგლისურენოვან საბაკალავრო
პროგრამას. ჩართულია საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში და აქვს მჭიდრო კავშირი
ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებთან.
აკადემიამ
ახორციელებს

გაიმარჯვა
„სამუშაოს

არაერთ

საგრანტო

მაძიებელთა

პროექტში

პროფესიული

და

დღესაც

წარმატებით

მომზადება-გადამზადების

და

კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამას“.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მზარდია აკადემიის როგორც შემოსავლები, ასევე
ხარჯები. აკადემიაში მიმდინარე პროცესებიდან, განხორციელებული და მომავალში
დაგეგმილი აქტივობებიდან ჩანს, რომ მისი შემოსავლები დივერსიფიცირებულია და არ არის
დამოკიდებული მხოლოდ სტუდენტთა მიერ გადახდილ სწავლის საფასურზე, რაც კიდევ
უფრო ზრდის საინტერესო და ნაყოფიერი საგანმანათლებლო გარემოს შექმნას.

მთლიანი შემოსავალი
აკადემიის მთლიანი შემოსავალი წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 11 %-ით და შეადგინა 422 ათასი ლარი.
შემოსავლები დივერსიფიცირებულია და სტუდენტების სწავლლის საფასურიდან მიღებულ შემოსავლებთან
ერთად აკადემიას აქვს შემოსავლის სხვა წყაროები, მათ შორის:
„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების
სახელმწიფო პროგრამა“, რომლიდანაც 2016 წელს მიღებულ იქნა შემოსავალი - 45 ათასი ლარის ოდენობით.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს, „პროფესიული განათლება ეკონომიკის
განვითარებისთვის” პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ კონკურსში, რომელიც დაფინანსებული იყო აშშ-ის
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ, აკადემიამ გაიმარჯვა და მიიღო საგრანტო დაფინანსება 21.6
ათასი ლარი.
- აკადემიამ სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის დაკვეთით შექმნა სასწავლო მოდულები და
შესრულებული სამუშაოსთვის მიიღო შესაბამისი ანაზღაურება.
- აკადემია შემოსავალს იღებს მის მფლობელობაში არსებული, ავტორიზაციის მიზნებისათვის გამოუყენებელი
ფართის იჯარით გაცემისას, რომელმაც აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში 5.6 ათასი ლარი შეადგინა.

მთლიანი ხარჯები
აკადემიის მთლიანი ხარჯები წინა წელთან შედარებით 18,9%-ით გაიზარდა და შეადგინა 451 ათასი ლარი.
შრომის ანაზღაურების ხარჯი, რომელიც აკადემიის საერთო ხარჯის 58%-ს წარმოადგენს, 2015 წელთან
შედარებით 38%-ით გაიზარდა. ხარჯების ზრდის ძირითადი წილი აკადემიური პერსონალის და პროგრამების
განმახორციელებელი სხვა პირების შრომის ანაზღაურებაზე მოდის.
2016 წლის ბოლოს შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-ის ბალანსზე 853 ათასი ლარის ქონება ირიცხება,
რომელზეც ცვეთამ და ამორტიზაციამ 62 ათასი ლარი, ხოლო ქონების გადასახადმა 10 ათასი ლარი შეადგინა.
შეყიდული მომსახურების ხარჯი აერთიანებს ისეთ ხაჯებს, როგორებიცაა კომუნიკაციის ხარჯი (შესყიდვების
54%), IT მომსახურების ხარჯი (15%), სარეკლამო კამპანია (26%) და სხვა (5%).
აკადემია მუდმივად ზრუნავს სტუდენტებზე და ახორცილებეს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროგრამებს და
აქტივობებს, მაგ: თუ სტუდენტი არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახიდან, მას სწავლის საფასური
უმცირდება 20%-ით, ან თუ ერთი ოჯახიდან ერთდროულად სწავლობს ოჯახის ორი ან მეტი წევრი, ოჯახის ერთ
წევრს სწავლის საფასური უმცირდება 20%-ით და სხვა.

