ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახური

ცვლილება
განვითარებისთვის

წლიური
ანგარიში

2018

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის

2018 წლის

ანგარიში

ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახური
არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში
შემავალი საქვეუწყებო დაწესებულება, რომელიც
დაარსდა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის შესახებ“ 2016 წლის საქართველოს კანონის
შესაბამისად. სამსახური უზრუნველყოფს აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის, ასევე პროფესიული
განათლების სახელმწიფო ზედამხედველობას
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ჩვენი მისია
სამსახურის მისიას წარმოადგენს საქართველოში
დასაქმების შესაძლებლობებისა და ეკონომიკური
ზრდის ხელშეწყობის მიზნით, საერთაშორისო
სტანდარტებზე დაფუძნებული საზედამხედველო
სისტემის მეშვეობით, საზოგადოების უზრუნველყოფა
საიმედო ფინანსური და მმართველობითი
ინფორმაციით.

ჩვენი მიზნები
სამსახურს, თავისი მისიიდან გამომდინარე
დასახული აქვს შემდეგი მიზნები:
კორპორაციული გამჭვირვალობის ამაღლება და
ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება, რაც გაზრდის
ადგილობრივ და უცხოურ პირდაპირ
ინვესტიციებს;
გასაჯაროებული მონაცემების საფუძველზე
ეკონომიკური და სექტორული კვლევების და
ანალიზის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა;
საწარმოთათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის
ზრდა;
საქართველოს ევროპულ და გლობალურ
ეკონომიკაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

როგორ ვასრულებთ
ჩვენს ვალდებულებებს
სამსახური იცავს საქართველოს კანონმდებლობას, რომელიც
მიზნად ისახავს ბიზნეს ოპერაციებისადმი და
ანგარიშგებისადმი ნდობის ამაღლებას ინვესტორთა აქტიური
დაინტერესების ხელშეწყობის მიზნით. სამსახური
ახორციელებს აუდიტის ხარისხის მონიტორინგს და ასევე
აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო აქტივობებში,
რათა გააძლიეროს ნდობა იმ ანგარიშგების მიმართ, რასაც
ეფუძნება საინვესტიციო გადაწყვეტილებები.
თავისი მიზნების მისაღწევად, სამსახური მოქმედებს
ობიექტურობის, პროფესიონალიზმის, გამჭვირვალობისა და
ანგარიშვალდებულების პრინციპების და ეთიკურ ნორმების
დაცვით.

სარჩევი
ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ანგარიშგების ზედამხედველობა
07 ანგარიშგებების წარდგენა
09 ანგარიშგებების გასაჯაროება
15 სტანდარტები და
სახელმძღვანელოები

22 ცნობიერების ამაღლება
და ტრენინგები

ადმინისტრაციული
უზრუნველყოფა
46 სამსახურის პერსონალი
47 სამსახურის ბიუჯეტი

აუდიტისა და პროფესიული
განათლების ზედამხედველობა
29 რეესტრები
35 ხარისხის კონტროლის
სისტემის მონიტორინგი

41 აუდიტორთა პროფესიული
განათლება
44 ტექნიკური მხარდაჭერის
პროგრამა (ADB და ICAEW)

48 ‘თვინინგი’ - თანამშრომლობის
პროგრამა
49 საერთაშორისო გამოცდილების
გაზიარება

52 საქართველოს გამოცდილების
გაზიარება
53 თანამშრომლობა ადგილობრივ
უწყებებთან
54 გამოცემული ნორმატიული
აქტები
55 საზოგადოებასთან
ურთიერთობა

ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ანგარიშგების ზედამხედველობა

„ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“
საქართველოს კანონის (შემდგომში
კანონი) შესაბამისად, 2018 წელს
აუდიტირებული ფინანსური და
მმართველობის ანგარიშგებების
წარდგენა ევალებოდათ
საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებს
და პირველი და მეორე კატეგორიის
სუბიექტებს.

კანონის შესაბამისად, მესამე და მეოთხე
კატეგორიის სუბიექტებს ფინანსური
ანგარიშგებების წარდგენის
ვალდებულება პირველად 2019 წლიდან
წარმოექმნებათ.
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ანგარიშგებების წარდგენა

კატეგორიების განსაზღვრის კრიტერიუმები და კანონით დაწესებული ვალდებულებები
ზომითი
კატეგორია

აქტივი

შემოსავალი

დსრ

სდპ

ფინანსური
ანგარიშგება

მმართველობის
ანგარიშგება

აუდიტი

ფასს
სტანდარტი

სავალდებულო

სავალდებულო

I კატეგორია

>50 მლნ.

> 100 მლნ.

> 250

ფასს
სტანდარტი

სავალდებულო

სავალდებულო

II კატეგორია

< 50 მლნ..

< 100 მლნ.

< 250

მსს ფასს
სტანდარტი

სავალდებულო

სავალდებულო

ზომითი
კატეგორია

აქტივი

შემოსავალი

დსრ

ფინანსური
ანგარიშგება

მმართველობის
ანგარიშგება

აუდიტი

III კატეგორია

>10 მლნ.

> 20 მლნ.

> 50

მსს ფასს
სტანდარტი

ნებაყოფლობითი

ნებაყოფლობითი

IV კატეგორია

<1 მლნ..

< 2 მლნ.

< 10

ადგილობრივი
სტანდარტი

ნებაყოფლობითი

ნებაყოფლობითი
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2018 წელს საწარმოები წარადგენდნენ ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებები შემდეგი პრინციპით

სუბიექტები

აუდიტორი

სამსახური

ანგარიშგების
პორტალი

აუდიტორი
ფინანსური
ანგარიშგება

ფინანსური
ანგარიშგება

ფინანსური
ანგარიშგება

ფინანსური
ანგარიშგება

მმართველობის
ანგარიშგება

აუდიტორის
დასკვნა

მმართველობის
ანგარიშგება

აუდიტორის
დასკვნა

მმართველობის
ანგარიშგება

მმართველობის
ანგარიშგება
აუდიტორის
დასკვნა

აუდიტორის
დასკვნა

ანგარიშგებების წარდგენის ახალი სისტემა
სამსახურმა, ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის დახმარებით, შეიმუშავა ანგარიშგებების მართვის ახალი სისტემა. ახალი
სისტემით სარგებლობას შეძლებს ყველა კატეგორიის საწარმო. მისი მეშვეობით, საწარმოები სამსახურისთვის ანგარიშგებების წარდგენას შეძლებენ
2019 წლიდან. სამსახურისთვის წარდგენილი ანგარიშგებები გასაჯაროვდება სამსახურის ვებგვერდზე - reportal.ge.

ანგარიშგების პორტალი (www.reportal.ge)
საქართველოში პირველი საჯარო
საინფორმაციო რესურსია, რომელიც
საქართველოში არსებული სუბიექტების
ფინანსურ და მმართველობის
ანგარიშგებებს მოიცავს. პორტალი 2017
წელს ამოქმედდა და ის ხელს უწყობს
ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობის
ზრდას, კაპიტალის ბაზრების

09

ანგარიშგებების გასაჯაროება
განვითარებას და საბოლოო ჯამში
ეკონომიკურ ზრდას. პორტალზე
გამოქვეყნებული ინფორმაცია არის
საჯარო და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი
მომხმარებლისთვის.
გამოქვეყნებული ანგარიშგების
სისრულეზე, სისწორესა და
სამართლიანობაზე პასუხს აგებს
სუბიექტი. სამსახური აქტიურად

თნამშრომლობს ადგილობრივ და
საერთაშორისო ექსპერტებთან
ანგარიშგების პორტალზე წარდგენილი
ინფორმაციის ხარისხის
უზრუნველსაყოფად.

წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგებები კატეგორიების მიხედვით
2018 წლის განმავლობაში წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგებებიდან სამსახურმა გაასაჯაროვა 672 სუბიექტის ანგარიშგება.

6%

6%
18%

124

99

372

39

38

სდპ

I

II

III

IV

55%

15%

10
წარმოდგენილი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები

2018 წელს კონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშებების წარდგენა
სავალდებულო გახდა იმ სუბიექტთა
ჯგუფებისთვის, რომლებიც
აკმაყოფილებდნენ I ან II კატეგორიის
კრიტერიუმებს. აღნიშნულ კრიტერიუმებს
წარმოადგენდა საწარმოს
კონსოლიდირებული შემოსავლები,
აქტივები და დასაქმებულთა საშუალო
რაოდენობა.

79
95

I კატეგორიის
ჯგუფები

II კატეგორიის
ჯგუფები

11
მმართველობის ანგარიშგებები
2018 წელს, საზოგადოებრივი დაინტერესების, პირველი და
მეორე კატეგორიის სუბიექტებს და პირველი და მეორე
კატეგორიის ჯგუფებს ფინანსური ანგარიშგებების
მომზადებასთან და წარმოდგენასთან ერთად უნდა
მოემზადებინათ და წარმოედგინათ მმართველობის
ანგარიშგებები, რომელიც შედგება სუბიექტთა საქმიანობის
მიმოხილვის, კორპორაციული მართვის და არაფინანსური
ანგარიშგებისგან.

სდპ

I

II

I

265

II

კატეგორიის
ჯგუფი

კატეგორიის
ჯგუფი

82
70

48

55

12
საწარმოები სამართლებრივი ფორმის მიხედვით

495
სუბიექტებმა, რომლებმაც ფინანსური ანგარიშგებები
წარადგინეს, ძირითადად წარმოადგენდნენ შეზღუდული
პასუხისმგებლობის და სააქციო საზოგადოებებს.

შპს

სს

სხვა

167

10

13
ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტი
სდპ-ები და პირველი და მეორე კატეგორიის სუბიექტები ვალდებულნი არიან დამოუკიდებელ აუდიტორებს ჩაატარებინონ ანგარიშგებების აუდიტი
და, შემდგომ, აუდიტორულ დასკვნასთან ერთად წარმოადგინონ ანგარიშგება. წარმოდგენილი ანგარიშგებების უმეტესი ნაწილი არის
აუდიტირებული და გასაჯაროებული. არააუდიტირებული ანგარიშგებები ძირითადად წარმოდგენილია მესამე ან მეოთხე კატეგორიის სუბიექტების
მიერ, რომელთაც ეს ანგარიშგებები ნებაყოფლობით წარმოადგინეს და არ ევალებოდათ ანგარიშგებების აუდიტის განხორციელება.

ფინანსური ანგარიშგებებზე აუდიტორული მოსაზრებები

არამოდიფიცირებული მოსაზრება

368

არამოდიფიცირებული მოსაზრება
მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი

52

არამოდიფიცირებული მოსაზრება
სხვა გარემოებათა ამსახველი აბზაცით

11

პირობითი მოსაზრება

191

უარყოფითი მოსაზრება

17

მოსაზრების გამოთქმაზე უარი

23

არ არის

10

14
ანგარიშგებების ადმინისტრირება
სამსახურმა თითოეული წარმოდგენილი ანგარიშგება შეამოწმა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით. იმ სუბიექტების მიმართ,
რომლებმაც არ წარმოადგინეს ანგარიშგება, სამსახურმა 2018 წელს ერთჯერადად გამოიყენა წერილობითი გაფრთხილება. სამსახურმა
დაჯარიმების უფლებამოსილება გამოიყენა იმ სუბიექტების მიმართ, რომლებმაც გაფრთხილების მიუხედავად არ წარადგინეს ანგარიშგებები.

დახარვეზება, გაფრთხილება და დაჯარიმება

დახარვეზდა სამსახურის მიერ

447

მიეცა გაფრთხილება სამსახურის მიერ

109

დაჯარიმდა

68

დაჯარიმდა ორმაგად

27

სტანდარტები და
სახელმძღვანელოები

16
2018 წელს სამსახურის მიერ ქართულ ენაზე
ითარგმნა და სამოქმედოდ შემოღებულ იქნა 2018
წლის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტები (IFRS), ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტები (IAS), ფინანსური
ანგარიშგების ინტერპრეტაციების საერთაშორისო
საბჭოს (IFRIC) მიერ და ინტერპრეტაციების
მუდმივმოქმედი კომიტეტის (SIC) მიერ მიღებული
ინტერპრეტაციები. ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს)
შესაბამისად, ფინანსური ანგარიშგებების
მომზადების და წარდგენის ვალდებულება
გააჩნია საზოგადოებრივი დანტერესების და
პირველი კატეგორიის სუბიექტებს. მეორე, მესამე
და მეოთხე კატეგორიის სუბიექტებს შეუძლიათ
ნებაყოფლობით მოამზადონ ფინანსური
ანგარიშგებები ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და
წარადგინონ სამსახურში.

ფასს სტანდარტები

17
მეორე და მესამე კატეგორიის სუბიექტები
ვალდებულნი არიან ფინანსური
ანგარიშგებები მოამზადონ მცირე და
საშუალო საწარმოთა ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის
შესაბამისად. მეორე კატეგორიის სუბიექტებს
ფინანსური ანგარიშგების მომზადების და
წარდგენის ვალდებულება 2018 წლიდან
წარმოეშვათ, ხოლო მესამე კატეგორიის
სუბიექტებს 2019 წლიდან წარმოეშვებათ.
მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი
2018 წელს არ განახლებულა და, აქედან
გამომდინარე, 2015 წლის ვერსია, რომელიც
სამსახურის მიერ 2017 წელს ითარგმნა, ისევ
ძალაშია და აღნიშნული სტანდარტის
შესაბამისად ფინანსურის ანგარიშგებების
მომზადება და სამსახურში წარდგენა
სავალდებულოა.

მსს ფასს სტანდარტები

2018 წლიდან, კანონის შესაბამისად,
საზოგადოებრივი დაინტერესების და პირველი და
მეორე კატეგორიის სუბიექტების მიერ
მმართველობის ანგარიშგების მომზადებასა და
წარდგენაზე ახალი სამართლებრივი მოთხოვნები
წარმოიქმნა. სუბიექტთათვის მმართველობის
ანგარიშგების მომზადების პროცესის გამარტივების
მიზნით, სამსახურმა შეიმუშავა „მმართველობის
ანგარიშგების სახელმძღვანელო“. სახელმძღვანელო
მოქნილი, ფართო გამოყენების, სარეკომენდაციო
ხასიათის დოკუმენტია, რომელიც მიმდინარე
საუკეთესო პრაქტიკასა და უახლეს საერთაშორისო
განვითარებებს ეფუძნება და არ წარმოშობს ახალ
სამართლებრივ ვალდებულებებს. ის ადგენს
ძირითად პრინციპებს, რომელთა დაცვაც სუბიექტთა
ანგარიშგებების სათანადო ფორმით წარმოდგენას
და შესადარისობას უზრუნველყოფს. „მმართველობის
ანგარიშგების სახელმძღვანელო“ გამოქვეყნდა
როგორც სამსახურის საიტზე, ასევე ანგარიშგების
პორტალზე და ის ნებისმიერი დაინტერესებული
პირისთვის არის ხელმისაწვდომი

1

18

მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო

19
2019 წლიდან ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება III და IV
კატეგორიის სუბიექტებს უჩნდებათ. აღსანიშნავია, რომ IV კატეგორიის
სუბიექტებად არ განიხილებიან ინდივიდუალური მეწარმეები.
IV კატეგორიის სუბიექტებმა ფინანსური ანგარიშგებები უნდა მოამზადონ
მათთვის დადგენილი ადგილობრივი გამარტივებული სტანდარტის
შესაბამისად, რომელიც სამსახურმა დიდი ბრიტანეთის „კარგი მმართველობის
ფონდის“ (Good Governance Fund - GGF) მხარდაჭერით შეიმუშავა და 2018 წლის
ივლისში სამსახურის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. აღნიშნული პროექტის
ფარგლებში, სამსახური დაუკავშირდა ევროკავშირის მსგავს ინსტიტუციებს,
სექტორში არსებული საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და
სტანდარტების შემუშავების გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

IV კატეგორიის სტანდარტი

IV კატეგორიის სუბიექტთათვის განკუთვნილი
ადგილობრივი გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტის დანერგვის პროცესის ხელშეწყობისა და
მაქსიმალურად გამარტივების მიზნით, სამსახურმა, დიდი
ბრიტანეთის „კარგი მმართველობის ფონდის“ (Good Governance Fund - GGF) ტექნიკური მხარდაჭერით შეიმუშავა IV
კატეგორიის სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო,
რომელშიც მოყვანილია თითოეული სტანდარტის
მოთხოვნების შესაბამისად საილუსტრაციო მაგალითები.

20

IV კატეგორიის სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო

21
სამსახურისთვის კანონით დაკისრებული ვალდებულების შესრულების
მიზნით, 2018 წელს შემუშავდა და დამტკიცდა არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტი. აღნიშნული სტანდარტი შემუშავებულია საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის საფუძველზე რეგისტრირებული იმ არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების საქმიანობის ფინანსური
ანგარიშგების მოსამზადებლად, რომელთა მიზანიც არ არის სამეწარმეო
საქმიანობა. არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს უფლება
აქვთ ამ სტანდარტის ნაცვლად გამოიყენონ მეოთხე კატეგორიის
სუბიექტებისათვის დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი,
მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტი (IFRS for SMEs) ან ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტები (IFRS). არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირები ვალდებულნი არიან სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მოამზადონ
ფინანსური ანგარიშგება. აღსანიშნავია ისიც, რომ არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირები გათავისუფლებულნი არიან
სამსახურში ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენისგან.

ა(ა)იპ სტანდარტი

ცნობიერების ამაღლება
და ტრენინგები

23
ანგარიშგებების წარდგენის სისტემის შესახებ
პრეზენტაციები
2018 წელს სამსახურმა გამართა პრეზენტაციები ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესის შესახებ.
პრეზენტაციები ძირითადად დაეთმო ანგარიშგებასთან დაკავშირებული კანონის ძირითადი მოთხოვნების მიმოხილვას.
გარდა ამისა, პრეზენტაციების ფარგლებში, დამსწრე საზოგადოებისთვის რეალურ რეჟიმში დემონსტრირდა
ანგარიშგებების წარდგენის ტექნიკური პროცესი.
პრეზენტაციებს 600-მდე საწარმოს წარმომადგენელი დაესწრო.
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ფასს სტანდარტთან დაკავშირებული
სიახლეები და მნიშვნელოვანი
საკითხები

2018 წელს ფასს სტანდარტებთან (IFRS) დაკავშირებული
სიახლეების და მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ
ცნობიერების ამაღლების ღონისძიება ჩატარდა.
ღონისძიება STAREP (აუდიტისა და ფინანსური
ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთის
პარტნიორობის ქვეყნებში) პროგრამის ფარგლებში
გაიმართა და მის მიზანს ფასს სტანდარტების შესახებ
აქტუალური საკითხების განხილვა წარმოადგენდა.
ღონისძიების ფარგლებში, საქართველოს პირველად
ესტუმრა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო

სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრი დარელ სკოტი,
რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას საერთაშორისო
სტანდარტებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი
სიახლეები და საკითხები გააცნო. ღონისძიებას ფასს
სტანდარტებით მომუშავე 200-ზე მეტი სპეციალისტი,
ტრენერი და აუდიტორი დაესწრო. დამსწრეებს
შესაძლებლობა ჰქონდათ მოესმინათ მოხსენებები ამა თუ
იმ მნიშვნელოვან თემაზე და დაესვათ შეკითხვები
მათთვის საინტერესო საკითხებზე.

25
მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგები
მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის სამთავრობო გეგმის შესაბამისად, სამსახური,
პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, 2018 წელს აქტიურად მართავდა მცირე და
საშუალო საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტის (მსს ფასს სტანდარტი) შესახებ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს.
ამავდროულად, სამთავრობო გეგმის ფარგლებში, სამსახურის ინიციატვით, მსოფლიო
ბანკის მხარდაჭერითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს (USAID) „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) პროექტის დაფინანსებით,
2018 წელს დაიწყო მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა მეორე და
მესამე კატეგორიის სუბიექტებისათვის.

პროგრამის განხორციელების შედეგად, 2018
წლის ბოლოს მსს ფასს სტანდარტის სწავლების
კუთხით დატრენინგდა 88 ტრენერი.
2019 წლის დასაწყისიდან კი დატრენინგებული
ტრენერებისა და მომზადებული მასალების
დახმარებით, ყველა დაინტერესებული მხარე,

S
R
F

მათ შორის, პროფესიული ორგანიზაციები,
ბიზნეს ასოციაციები, ტრენინგ ორგანიზაციები
და საკონსულტაციო-აუდიტორული ფირმები
შეძლებენ მეორე და მესამე კატეგორიის
საწარმოების ბუღალტრებისთვის ტრენინგების
ჩატარებას ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის
შესაბამისად მომზადების მიმართულებით.

I

26
IV კატეგორიის საწარმოებისთვის
განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტი

სამსახურის ინიციატივით, 2018 წელს, ბათუმში, თელავსა და თბილისში გაიმართა
სამუშაო შეხვედრები IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური
ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ. სამუშაო შეხვედრები იმართებოდა როგორც
სტანდარტის შექმნამდე, ასევე - შექმნის შემდგომაც.

აღნიშნული შეხვედრების მიზანი იყო პროექტის
„ფინანსური ანგარიშგება IV კატეგორიის
საწარმოებისთვის” დაინტერესებული
მხარეების ფართო ჯგუფისთვის გაცნობა, ასევე,
რეფორმის სარგებლიანობის, შესრულებული
სამუშაოს, დასახული გეგმების და მეოთხე

კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი
სტანდარტის ძირითადი პრინციპების
განხილვა. მე-IV კატეგორიის საწარმოების
ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტის
(GFRS) დანერგვის ხელშესაწყობად, მსგავსი
შეხვედრები რეგიონებშიც გაიმართა. სამუშაო

შეხვედრებისას განხილული იყო ყველა ის
ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც სტანდარტმა
წარმოიქმა IV კატეგორიის სუბიექტებისთვის.
აღნიშნულ შეხვედრებს ჯამში 1500-მდე
საწარმოს წარმომადგენელი დაესწრო.
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შეხვედრები მმართველობის
ანგარიშგებაზე

სამსახურმა გამართა მმართველობის
ანგარიშგების მომზადების შესახებ
ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული
ღონისძიებები, რომელსაც საზოგადოებრივი
დაინტერესების პირებისა და I და II კატეგორიის
სუბიექტების 600-მდე წარმომადგენელი
დაესწრო. აღნიშნული ღონისძიებები
აუდიტორიის მნიშვნელოვანი ინფორმაციით
უზრუნველყოფას და წამყვანი ქვეყნების

საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას ისახავდა
მიზნად. დამსწრე საზოგადოებას
მმართველობის ანგარიშგებების მომზადების
ძირითადი მიზნების, მოწინავე კორპორაციების
საუკეთესო პრაქტიკისა და ისეთი
თანამედროვე ტენდენციების გაცნობის
საშუალება მიეცა, როგორიცაა, მაგალითად,
ინტეგრირებული ანგარიშგება.

აუდიტისა და პროფესიული
განათლების ზედამხედველობა

29
რეესტრები

აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრი არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი
საინფორმაციო რესურსი, სადაც ასახულია ინფორმაცია აუდიტორული მომსახურების განხორციელების
უფლებამოსილების მქონე პირთა შესახებ. აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების რეგისტრაციას
ახორციელებს სამსახური.
სამსახური ასევე აწარმოებს სამსახურის მიერ აღიარებული განგრძობითი განათლების, სასერტიფიკაციო
პროგრამების და საგამოცდო პროცესების რეესტრებს. აღნიშნულ რეესტრებში განთავსებულია
აღიარებული პროგრამების და პროცესის შესახებ ინფორმაციები.
სამსახური რეგისტრირებული ინდივიდუალური აუდიტორებისა და აუდიტორულ ფირმებისგან
ყოველწლიურად, წესით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, ითხოვს განახლებული ინფორმაციის
შევსებას. კერძოდ, ინფორმაციას აუდიტორული ფირმების და ინდივიდუალური აუდიტორების
შემოსავლებისა და ფირმებში დასაქმებული პერსონალის შესახებ. ასევე, კანონის შესაბამისად,
ინდივიდუალური აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები ვალდებულნი არიან თავიანთი აუდიტორული
საქმიანობა დაზღვეული ჰქონდეთ მათი წინა წლის აუდიტორული მომსახურების შედეგად მიღებული
შემოსავლების ორმაგი ოდენობით ან მინიმუმ ასიათასი ლარით.

30

აუდიტორული
ფირმები
სრულად რეგისტრირებული 2017 წლის ბოლოს

შეწყვეტა

239
-22

2018 წლის რეგისტრირება

29

სრულად რეგისტრირებული 2018 წლის ბოლოს

246

აუდიტორები
436

სრულად რეგისტრირებული 2017 წლის ბოლოს
შეწყვეტა
2018 წლის რეგისტრირება

-33
37

სრულად რეგისტრირებული 2018 წლის ბოლოს

440

ინდივიდუალური აუდიტორი

113
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აუდიტორული
ფირმები
თბილისი

200

ქუთაისი

11

ბათუმი

16

სხვა

19

აუდიტორები
თბილისი

327

ქუთაისი

31

ბათუმი

23

სხვა

59

7 100
500

500

2 213

6 233
1 500

3 450
300

200

800

100

2 000

5 919

ინდივიდუალური აუდიტორები

100

22 050

16 651

აუდიტორული ფირმები

34 000

77 870
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ინდივიდუალური აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების მიერ
განხორციელებული აუდიტორული მომსახურების დაზღვევა

ათასი ლარი

შემოსავლების ზრდა

8
40

60 4
88

29

8 76
4

2017

წლის შემოსავლები
ათასი ლარი

7
23
წლის შემოსავლები
ათასი ლარი

აუდიტიდან

10%

სხვა
პროფესიული
საქმიანობა

სხვა
პროფესიული
სამიანობიდან

18%

7 23
3
სხვა
აუდიტორული
საქმიანობა

2018

30%

66 5
83

42

ფინანსურ
ანგარიშგების
აუდიტი

33

ინდივიდუალური აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების
შემოსავლები

მთლიანი
შემოსავალი

წლის

2018

წლის

2017

1017 აუდიტში

1467 სხვა პროფესიული
მომსახურებაში

პერსონალის

ზრდა

66 აუდიტიში

128 სხვა პროფესიული
მომსახურებაში

1083 აუდიტში

1524 სხვა პროფესიული
მომსახურებაში

34

აუდიტორულ ფირმებში დასაქმებული პერსონალი

ხარისხის კონტროლის
სისტემის მონიტორინგი

36
2018 წლის მონიტორინგის ფარგლები

სამსახურმა 2018 წელს პირველად გამოიყენა
მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება და
საკუთარი ინიციატივით დაიწყო ხარისხის
კონტროლის სისტემის მონიტორინგი.
ხარისხის კონტორლის სისტემის
მონიტორინგისთვის აუდიტორული ფირმების
შერჩევა მოხდა რისკზე დამყარებული
მიდგომის საფუძველზე. სამსახურმა საკუთარი
ინიციატივით დაიწყო 11 აუდიტორული ფირმის
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი.

2018 წლის განმავლობაში სამსახურს 2
აუდიტორულმა ფირმამ მიმართა თხოვნით,
ჩაეტარებინა ამ ფირმების ხარისხის სისტემის
მონიტორინგი. სამსახურმა გაითვალისწინა
აუდიტორული ფირმის მოთხოვნები და დაიწყო
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი.
სამსახურმა 2018 წელს ასევე დაიწყო ორ
აუდიტორულ ფირმაში გარიგების
პარტნიორებთან მიმართებაში თემატური
მონიტორინგი რომელთაც, 2017 წელს

ჩატარებული მონიტორინგებისას არ ჰქონდათ
შესრულებული გარიგებები და ვერ მოხერხდა
მათი გარიგებების მონიტორინგი.
საბოლოო ჯამში 2018 წელს სამსახურმა
დაიწყო 15 აუდიტორული ფირმის ხარისხის
კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, მათ
შორის 13 აუდიტორული ფირმის სრული
მონიტორინგი, ხოლო 2 აუდიტორული ფირმის
თემატური მონიტორინგი.
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2018 წელს
დაწყებული
მონიტორინგები
სამსახურის ინიციატივით

13

აუდიტორული ფირმის ინიციატივით

02

2018 წელს
დაწყებული
მონიტორინგები
სახეების მიხედვით
სრული

13

თემატური

02

38

2018 წელს
დასრულებული
მონიტორინგები
სამსახურის ინიციატივით

05

აუდიტორული ფირმის ინიციატივით

01

2018 წელს
დასრულებული
მონიტორინგები
სახეების მიხედვით

სრული

05

თემატური

01

39

მონიტორინგისას გამოვლენილი ფაქტები

2018 წელს ჩატარებული მონიტორინგებისას გამოვლენილი ფაქტები იყოფა ორ ჯგუფად:
1.
მონიტორინგისას გამოვლენილი ფაქტები, რომლიც დაკავშირებულია აუდიტორული ფირმის მიერ მონიტორინგის საწყის ეტაპზე წარმოდგენილი
ინფორმაციის სისრულის შემოწმებასთან;
მონიტორინგის საწყის ეტაპზე წარმოდგენილი ინფორმაციის სისრულის შემოწმების ქვეშ იგულისხმება, წინასამონიტორინგო ანალიზისათვის სამსახურის
მიერ მოთხოვნილი და აუდიტორული ფირმის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის სისრულის შემოწმება. წინასამონიტორინგო ანალიზისას აუდიტორული
ფირმის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შედგება აუდიტორული მომსახურების გარიგებების სიისგან, აუდიტის სუბიექტათვის განხორციელებული
არააუდიტორული გარიგების სიისგან, აუდიტორული ფირმის სტრუქტურისგან, აუდიტორულ მომსახურებაში ჩართული პერსონალის შესახებ
ინფორმაციისგან და საერთაშორისო ქსელის წევრობის შესახებ ინფორმაციისგან.
მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის შემოწმებისას გამოვლინდა, რომ აუდიტორული ფირმების მიერ წარმოდგენილის
ინფორმაცია, კონკრეტულად კი აუდიტორული მომსახურების გარიგებების სია არ იყო სრული და ზოგიერთ შემთხვევებში წარმოადგენდა აუდიტორული
ფირმის მიერ შესრულებული აუდიტორული მომსახურების გარიგებების 10%.
აღნიშნული ტიპის ფაქტები პირველად 2018 წლის მონიტორინგებისას გამოვლინდა. გამოვლენილ ფაქტები მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფის მხრიდან
შეფასდა, როგორც მონიტორინგის მასშტაბის შეზღუდვა და კვალიფიცირდა კანონის მოთხოვნების შეუსრულებლობად, რასთან მიმართებაშიც
გამოყენებული იქნა კანონის დადგენილი შესაბამისი საქნქციები.

2.
მონიტორინგისას გამოვლენილი ფაქტები, რომელიც დაკავშირებულია აუდიტორული ფირმის პოლიტიკა და პროცედურები ხარისხის კონტროლის
საერთაშორისო სტანდარტთან და შესრულებული აუდიტორული გარიგებების აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმებასთან.
აუდიტის გარიგებების დოკუმენტაციის შესწავლისას, ასევე ფირმის დონეზე ხარისხის კონტროლის სისტემების შესწავლისას გამოვლენილია ხარისხის
კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტთან და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამობის 177 ფაქტი.
გამოვლენილი შეუსაბამობის ფაქტების დიდი ნაწილი დაკავშირებული იყო გარიგების დაგეგმვისა და აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვების ეტაპზე
ჩასატარებელ პროცედურებთან.
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გარიგების
დოკუმენტაციის
შესწალისას
გამოვლენილი
ფაქტები

ნაკლბებად არსებითი

06

03

არსებითი

06

26

10

მნიშვნელოვნად არსებითი

გამოვლენილი
ფაქტებიდან
გამომდინარე
2018 წლის
მონიტორინგების
შედეგები

მონიტორინგი
ხარისხზე პასუხისმგებლობა
შრომითი რესურსები

37

56

აუდიტორული
მტკიცებულებები
მოპოვება

აუდიტის
დაგეგმვა

აუდიტორული
ფირმის დონეზე
(პოლიტიკასა და
პროცედურებში)
გამოვლენილი
შეუსაბამობები

02

აუდიტის
დასკვნა

01
02
04

კლიენტის აყვანა

06

გარიგების შესრულება

III კატეგორია

10

01

IV კატეგორია
რეესტრიდან ამოღება
მონიტორინგის შეწყვეტა

02
01
02

08

აუდიტორთა პროფესიული
განათლება

42

პროფესიული და განგრძობითი განათლება

ბუღალტერთა და აუდიტორთა განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით,
სამსახურმა ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ
დადგენილი განათლების საერთაშორისო სტანდარტებისა (IES) და
ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნებზე დაფუძნებული პროფესიული
სერტიფიცირებისა და განგრძობითი განათლების სტანდარტები დაადგინა,
რომლის შესაბამისადაც 2018 წელს სწავლების, გამოცდისა და
სერტიფიცირების მიმწოდებელმა ინსტიტუციებმა თავიანთი
სერტიფიცირების პროგრამები მოამზადეს და სამსახურს ასაღიარებლად
წარუდგინეს.
სამსახური დადგენილი წესის მიხედვით აღიარებს იმ სასერტიფიკაციო
პროგრამებს, აუდიტორების განგრძობითი განათლების პროგრამებს და
საგამოცდო პროცესებს, რომლებიც შესაბამისობაში იქნება სამსახურის
მიერ დადგენილ სტანდარტებთან.
2018 წელს სამსახურს სამმა პროფესიულმა ორგანიზაციამ წარუდგინა
ასაღიარებლად ჯამში სამი სასერტიფიკაციო პროგრამა, სამი აუდიტორთა
განგრძობითი განათლების პროგრამა და ერთი საგამოცდო პროცესი.

სამსახურმა შეისწავლა პროგრამების და
საგამოცდო პროცესის შესაბამისობა
სტანდარტებთან და, ასეთის არსებობის
შემთხვევებში, გასცა რეკომენდაციები
პროგრამის და საგამოცდო პროცესის
სტანდარტთან შეუსაბამობებზე. შეუსაბამობების
აღმოფხვრის შემდეგ, სამსახურმა აღიარა
პროგრამები და საგამოცდო პროცესები და
სამსახურის ვებ-გვერდზე შესაბამის რეესტრებში
ასახა.
სამსახურმა 2018 წელს ასევე განახორციელა

აღიარებული განგრძობითი განათლების და
საგამოცდო პროცესის მონიტორინგი.
სამსახური ასევე აღიარებს უნივერსიტეტების
საგნებს, რომლებიც რელევანტურია
აუდიტორთა პროფესიული
სერტიფიცირებისათვის. სამსახურის მიერ
აღიარებული სასერტიფიკაციო პროგრამების და
საგამოცდო პროცესების განმახორციელებელი
ინსტიტუციები სერტიფიცირების მსურველ
სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს
ჩაუთვლიან უნივერსიტეტებში გავლილ იმ

საგნებს, რომლებიც სამსახურის მიერ იქნება
აღიარებული. აღნიშნული პროცესის აქტიურ
ფაზაში გადაყვანისთვის და ასევე იმისათვის,
რომ შემდგომში უნივერისტეტებმა შეძლონ
დადგენილი სერტიფიცირების სტანდარტის
დაკმაყოფილება, სამსახური უნივერსიტეტებთან
ურთირთთანამშრომლობის მემორანდუმებს
აფორმებს.
2018 წელს ურთიერთანამშრომლობის
მემორანდუმი გაფორმდა სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან.

43
2018 წელს ასევე საფუძველი ჩაეყარა ეროვნულ
ინიციატივას ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის
სფეროში განათლების გასაუმჯობესებლად. მსოფლიო
ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმების ცენტრის
(CFRR) რეგიონულო პროგრამის - „აუდიტისა და ფინანსური
ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთის პარტნიორობის
ქვეყნებში“ (STAREP) - ფარგლებში გაიმართა ღონისძიება
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში
განათლების გაუმჯობესების სტრატეგიული სამოქმედო
გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით. ღონისძიებაზე
სამსახურის, პროფესიული ორგანიზაციების და
უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა განიხილეს
ალტერნატიული გზები პროფესიული განათლების
გაუმჯობესებისათვის და დასახეს კონკრეტული სამოქმედო
გეგმა, რომლის განსახორციელებლადაც შეიქმნა სამუშაო
ჯგუფი ყველა მხარის წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
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(ADB და ICAEW)

Asian Development
Bank
პროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია აღნიშნული
მეთოდოლოგიის ქართულ ენაზე თარგმნა და
შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება, როგორც
ინგლისურენოვანი, ასევე ქართულენოვანი
აუდიტორიებისთვის. პროგრამას მხარს უჭერს
მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების
რეფორმის ცენტრი (CFRR).
პროგრამის განხორციელების შემდეგ სამსახური
მოელის პროგრამაში ჩართული აუდიტორების და
აუდიტორული ფირმების მიერ ჩატარებული აუდიტის
ხარისხის ზრდას, რაც გულისხმობს აუდიტორების და
აუდიტორული ფირმების მიერ აუდიტის
მეთოდოლოგიისა და პროგრამის დანერგვას და მათ
გამოყენებას აუდიტის ჩატარებისას.

სამსახურის ინიციატივით, ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ
ბუღალტერთა ინსტიტუტმა (ICAEW) აზიის განვითარების ბანკის მიერ
დაფინანსებული რეგიონული ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამის ნაწილის
განხორციელება დაიწყო. პროგრამის მიზანია საქართველოში
რეგისტრირებული აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ხარისხის
გაუმჯობესება. ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა
ინსტიტუტმა, პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს ბუღალტერთა და
აუდიტორთა პროფესიულ ორგანიზაციებს საერთაშორისო სტანდარტებზე
დაფუძნებული ბრიტანული აუდიტის მეთოდოლოგია გადასცა, შემდგომში
წევრ აუდიტორებსა და აუდიტორულ ფირმებში გავრცელების მიზნით.

ადმინისტრაციული
უზრუნველყოფა
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სამსახურის პერსონალი
თანამშრომლები
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პრაქტიკანტები

46%
54%
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სამსახურის
ბიუჯეტი
სამსახური 2018 წელს სრულად დაფინანსდა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რომლიდანაც
სამსახურისთვის გამოიყო ერთი მილიონი ლარი, მათ შორის, შრომის ანაზღაურების ნაწილში 800 ათასი
ლარი, ხოლო 200 ათასი ლარი საქონელი და მომსახურების ნაწილში. 2018 წელს სამსახურმა
გამოყოფილი სახსრები 96%-ით აითვისა.

99%
შესრულება

შრომის
ანაზღაურება
დარჩენილი
საბიუჯეტო
სახსრები

01%
80%

შესრულება

საქონელი და
მომსახურება
დარჩენილი
საბიუჯეტო
სახსრები

20%
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‘თვინინგი’ - თანამშრომლობის პროგრამა

სამსახური 2018 წელს ჩაერთო დაძმობილების (Twinning) პროექტში.
პროექტი არის თანამშრომლობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს
ევროკავშირის წევრი ქვეყნის და დახმარების მიმღები ქვეყნის საჯარო
სამსახურებს შორის პროგრამის ერთობლივად განხორციელებას.
აღნიშნულ პროექტში სამსახურის პარტნიორი ორგანიზაციაა
ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, კერძოდ, საბერძნეთის ბუღალტრული
აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭო
(HAASOB).

პროექტის მთავარი მიზანია აუდიტისა და
ანგარიშგების სფეროს მარეგულირებელი
კანონმდებლობის ევროკავშირის
დირექტივებთან შესაბამისობაში მოყვანა,
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე

სამართლებრივი აქტების დახვეწა და,
საჭიროების შემთხვევაში, ახალი სამოქმედო
ინსტრუქციების შემოღება. პროექტში ჩართული
ექსპერტები ცოდნასა და გამოცდილებას
გაუზიარებენ სამსახურის წარმომადგენლებს.
ასევე, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია
აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,

ერთობლივად განხორციელდება ხარისხის
კონტროლის სისტემის მონტიტორინგები.
პროექტი რამდენიმე კომპონენტად იყოფა და
მისი ხანგრძლივობა 18 თვეა. თითოეული
კომპონენტი განხორციელდება სამსახურზე
კანონმდებლობით დაკისრებული ფუნქციებიდან
გამომდინარე დაგეგმილი სხვადასხვა
ღონისძიებების მეშვეობით.
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2018 წლის 1 და 2 ოქტომბერს სამსახურის წარმომადგენლებმა
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდისა (IFRS
Foundation) და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების
საბჭოს (IASB) მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა.
შეხვედრა საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის ტექნიკური
ასპექტების განხილვას ისახავდა მიზნად. სამსახურის წარმომადგენლები
დანიის, ავსტრალიის, იაპონიის, კორეისა და ბრიტანეთის
წარმომადგენლებს შეხვდნენ საქართველოში ფასს ტაქსონომიის (IFRS
taxonomy) და XBRL სტანდარტის დანერგვის თაობაზე კონსულტაციების
მისაღებად.
2018 წლის 15-17 ოქტომბერს სამსახურის
წარმომადგენლები ესტონეთში საქმიანი
ვიზიტით იმყოფებოდნენ, რაც ბრიტანეთის
მთავრობის მიერ „კარგი მმართველობის
ფონდის“ მიერ დამტკიცებული პროექტის „ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების
გაუმჯობესება მე-4 კატეგორიის
საწარმოებისთვის“ - ფარგლებში
განხორციელდა. შეხვედრის მიზანი იყო ისეთი
საკითხების განხილვა, როგორიცაა მიკრო და
მცირე საწარმოების ანგარიშგებების წარდგენის
და დამუშავების პროცესი, წარდგენილი
ფინანსური ანგარიშგებების გასაჯაროვება და

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა,
ანგარიშგების სტანდარტის დადგენის პროცესი,
XBRL-ს სტანდარტზე დაფუძნებული
ანგარიშგების სისტემის შექმნის
თავისებურებები და ასე შემდეგ. ვიზიტის
ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლები
ესტონეთის ფინანსთა სამინისტროს, ესტონეთის
იუსტიციის სამინისტროს, რეგისტრებისა და
საინფორმაციო სისტემების ცენტრის, აუდიტის
საზედამხედველო ორგანოს, სტატისტიკის
სააგენტოს, საგადასახადო სამსახურის და
აუდიტორთა ასოციაციის წარმომადგენლებს
შეხვდნენ.
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2018 წლის 25-27 ივლისს, სამსახურმა, აზიის განვითარების ბანკის (ADB)
ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში, ინგლისისა და უელსის
დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ICAEW) ხარისხის
უზრუნველყოფის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს უმასპინძლა.
ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის პროცესების შესახებ
ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება.

2018 წლის 26-29 ნოემბერს სამსახურის
წარმომადგენლები მსოფლიო ბანკის
ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის
(CFRR) მიერ ორგანიზებულ კონფერენციასა და
სემინარებს დაესწრნენ. ჩატარებული
ღონისძიებები მიზნად ისახავდა ევროკავშირის
წამყვან ქვეყნებში არსებული საუკეთესო
პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარებას,
რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ
ინფორმაციის გაცვლას, სამომავლო
თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებების
დასახვას და ა.შ
გამართულ ღონისძიებებზე განსაკუთრებით
აღინიშნა საქართველოს მიღწევები
ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში
რეფორმის განხორციელების და ევროპული
რეგულაციების დანერგვის მიმართულებით.
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2018 წლის 5-7 დეკემბერს, ვაშინგტონში გაიმართა PCAOB-ის აუდიტის
ზედამხედველობის საერთაშორისო ინსტიტუტის მეთორმეტე
ყოველწლიური შეხვედრა, რომელსაც სამსახურის წარმომადგენელი
დაესწრო. შეხვედრა მიზნად ისახავდა PCAOB-ის მიდგომების და
გამოცდილების გაზიარებას ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით,
როგორიცაა, მაგალითად, აუდიტის ხარისხის შეფასებასთან
დაკავშირებული სიახლეები, აუდიტორული ფირმის მართვის განვითარება
და ინვესტორებისა, აუდიტის კომიტეტების პერსპექტივები.

2018 წლის 17-18 დეკემბერს მსოფლიო ბანკის
ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის
ორგანიზებით, სამსახურის და ნიდერლანდების
ფინანსური ბაზრების ორგანოს (AFM)
წარმომადგენლებს შორის გაიმართა სამუშაო
შეხვედრა აუდიტის რეფორმის
განხორციელების შესახებ. სამსახურის
წარმომადგენლები გაეცნენ ფინანსური
ბაზრების ორგანოს (AFM) სტრუქტურას,
ძირითად ფუნქციებს და სტრატეგიას აუდიტის
სფეროს ზედამხედველობის მიმართულებით.
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საქართველოს გამოცდილების
გაზიარება
2018 წლის 8-12 ოქტომბერს, ყირგიზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო
მომსახურების რეგულირებისა და ფინანსური ბაზრის ზედამხედველობის
და ბელარუსის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები
საქართველოს ეწვივნენ.
მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრების მთავარ
მიზანს ამ ორი ქვეყნის დელეგაციებითვის საქართველოში მიმდინარე
ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში მიმდინარე რეფორმის
თავისებურებების, მიღწეული შედეგების და მოსალოდნელი სარგებლის
გაცნობა წარმოადგენდა. სამსახურის წამრომადგენლებმა აღნიშნული
ქვეყნების წარმომადგენლებს გაუზიარეს გამოცდილება ისეთ საკითხებზე,
როგორიცაა სტანდარტების შემოღება, ხარისხის მონიტორინგი,
პროფესიული განათლების რეგულირება და ა.შ.

2018 წლის 22-23 ნოემბერს, სამსახურის წარმომადგენელმა ბელარუსის
რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამართულ საერთაშორისო
კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. კონფერენციის ფარგლებში
სამსახურის წამომადგენელმა საზოგადოებას აუდიტის რეგულირების
კუთხით გამოცდილება გაუზიარა.

2018 წლის 29 ნოემბერს, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის
ინიციატივით, გაიმართა შეხვედრა სამსახურისა და მონღოლეთის
სავაჭრო-სამრეწველო პალატის წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრის
ფარგლებში, მონღოლეთის დელეგაციას მიეწოდა ინფორმაცია
ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში მიმდინარე რეფორმის ძირითადი
მიზნებისა და მიმართულებების, სამსახურის ფუნქციებისა და ძირითადი
მიღწევების შესახებ.
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თანამშრომლობა ადგილობრივ
უწყებებთან
სამსახურსა და საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს შორის
მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც თანამშრომლობის გაძლიერების
მეშვეობით, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
სფეროში თავისუფალი კონკურენციის დაცვისა და ჯანსაღი
კონკურენტული გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად.
აღნიშნული მემორანდუმი გულისხმობს მხარეების მიერ ერთმანეთისთვის
კონსულტაციების გაწევას, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის სფეროში კონკურენციის შესაძლო დარღვევის თაობაზე.

სამსახურსა და საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ
კომისიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმი გაფორმდა. მხარეებს შორის
თანამშრომლობა მიზნად ისახავს
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებულ აუდიტორების/აუდიტორული
ფირმების ხარისხის კონტროლის სისტემის
მონიტორინგის განსახორციელებლად რისკების
მართვის ხელშეწყობას.
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გამოცემული ნორმატიული აქტები

სამსახურმა 2017 და 2018 წელს მიღებული პრაქტიკული გამოცდილებიდან შეიტანა ცვლილებები დამტკიცებულ
ნორმატიულ აქტებში, ხოლო 2018 წლის განმავლობაში დაამტკიცა ასევე ახალი ნორმატიული აქტი (ბრძანება).
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ცხელი ხაზის მეშვეობით

ელ-ფოსტის მეშვეობით

2018 წლის განმავლობაში
2000-მდე პირისგან 3800-ზე მეტი ზარი

2018 წლის განმავლობაში
650-მდე პირისგან 1100-ზე მეტი წერილი
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საზოგადოებასთან ურთიერთობა

2018 წელს შემოსული ზარები და წერილები ძირითადათ ეხებოდა:
•
•
•

ანგარიშგებები ნაწილში - ანგარიშგებების წარდგენის პროცესს, კატეგორიის განსაზღვრას, ანგარიშგებების დახარვეზების მიზეზებს,
ბუღალტრების გამოკითხვას და სხვა;
აუდიტის ნაწილი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების განახლებადი ინფორმაციის შევსების პროცესს, განახლებული პოლისების
წარდგენის პროცესს, აუდიტორად რეგისტრაციის პროცესს და სხვა;
განათლების ნაწილი - სასერტიფიკაციო პროგრამების აღიარებას, განგრძობითი განათლების პროგრამებს, გამარტივებული სერტიფიცირების
წესს და სხვა;

2018 წლის განმავლობაში სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.saras.gov.ge) 97 ათასი მომხმარებლის მიერ 140 ათასზე მეტი ვიზიტი
განხორციელდა, ხოლო ანგარიშგების პორტალზე (www.reportal.ge) 61 ათასი მომხმარებლის მიერ - 82 ათასი ვიზიტი.
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