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რეესტრები

ჩვენ შესახებ
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს ზედამხედველი ორგანოა.
რეგულაციები, რომელსაც ჩვენ ვამკვიდრებთ, მიზნად ბიზნესის
საქმიანობაში გამჭვირვალობის კულტურის შექმნას ისახავს. ბიზნესი,
რომელიც არ უფრთხის გახსნილობას, უფრო სანდოა ინვესტორების,
პარტნიორების, კრედიტორების, მფლობელების, მომხმარებლებისა და
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.

მისია
ეფექტური ეკონომიკური
გადაწყვეტილებების მისაღებად
საჭირო ფინანსური და
მმართველობითი ინფორმაციის
სანდოობის უზრუნველყოფა,
საერთაშორისო სტანდარტების
დამკვიდრების გზით

ხედვა
გამჭვირვალე გარემო
ქვეყნის განვითარების
წინაპირობაა

ვაწარმოებთ რეესტრებს:
• აუდიტორები
• აუდიტორული ფირმები
• სერტიფიცირებული
ბუღალტრები
• განგრძობითი განათლება
• სასერტიფიკაციო
პროგრამები
• საგამოცდო პროცესები

სტანდარტები

სამოქმედოდ შემოგვაქვს:
• ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტები
• აუდიტორული
მომსახურების
სტანდარტები

ზედამხედველობა

ვახორციელებთ:
• ხარისხის
მონიტორინგს
• მოკვლევას

ანგარიშგების პორტალი

• ვასაჯაროებთ ფინანსურ
და მმართველობის
ანგარიშგებებს
• ვქმნით მონაცემთა
ბაზებს

განათლება

ლექსიკონი

• ვადგენთ პროფესიული
განათლების
სტანდარტებს
• უზრუნველვყოფთ
სტანდარტებთან
შესაბამისობის
მონიტორინგს
• ვაქვეყნებთ
სახელმძღვანელოებს და
კვლევებს

• ვაწარმოებთ ფინანსური
ანგარიშგებისა და აუდიტის
სტანდარტების ტერმინების
ონლაინ ლექსიკონს
• უზრუნველვყოფთ
ტერმინოლოგიის
სისტემატურ განახლებას
და დახვეწას

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტი

ანგარიშგების წარდგენის სტატისტიკა
სდპ

94

2019

I

90%

გასაჯაროვდა

112

II

503

III

3,421

IV

1,763

ჯამი

5,893

2019 საანგარიშგებო წლის ანგარიშგების წარდგენა ევალებოდა სდპ, I, II და III კატეგორიის 4,700-ზე მეტ სუბიექტს. წარდგენის მაჩვენებელმა
ჯამში

2018

სდპ
I

96%

გასაჯაროვდა

90%*შეადგინა.

103
113

II

473

III

3,345

IV

22,166

ჯამი

26,200

2018 საანგარიშგებო წლის ანგარიშგების წარდგენა ევალებოდა სდპ, I, II და III კატეგორიის 4,200-ზე მეტ სუბიექტს, წარდგენის მაჩვენებელმა
ჯამში

96% შეადგინა.

* ახალი კორონავირუსის პანდემიის შედეგად შექმნილმა გარემოებებმა ანგარიშგების წარდგენის მაჩვენებელზეც იქონია გავლენა.
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ღონისძიებები
ორმხრივი კომუნიკაცია განვითარებისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ,
ჩვენი გუნდი ყოველთვის ითვალისწინებს სფეროსთვის აქტუალურ საკითხებს, იკვლევს
მნიშვნელოვან თემებს და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვადასხვა ღონისძიებას მართავს
სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისთვის.
პანდემიიდან გამომდინარე, 2020 წელს ღონისძიებები დისტანციურად გავმართეთ:

12 ღონისძიება
2500-მდე დამსწრე
იქიდან გამომდინარე, რომ 2020 წელს მესამე კატეგორიის საწარმოთა წარდგენის ფორმებში
პროგრამული განახლება იყო დაგეგმილი, ხოლო მეოთხე კატეგორიის საწარმოთათვის
ანგარიშგების წარდგენა 2021 წლიდან სავალდებულო ხდება, ღონისძიებათა ძირითადი ნაწილი
სწორედ ამ საკითხებს დაეთმო.

„ფინანსური გამჭვირვალობის შედეგები |
კორპორაციული სექტორის კვლევის საშუალებები“
ღონისძიება SARAS-მა, ევროკავშირის და მსოფლიო ბანკის ფინანსური
ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტის,
საქართველოს ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს
მხარდაჭერით, 15 ივლისს გამართა.
ღონისძიება ფინანსური გამჭვირვალობის უკვე მიღწეული და
მოსალოდნელი სარგებლის დემონსტრირებას ისახავდა მიზნად.
ღონისძიებაზე მისასალმებელი სიტყვით მსოფლიო ბანკის რეგიონული
დირექტორი, სებასტიან მოლინეუსი, ევროკავშირის დელეგაციის
წარმომადგენელი - სირიე პოდერი, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა და SARAS-ის უფროსი წარდგნენ.
მოწვეულმა მომხსენებლებმა აუდიტორიას სამსახურის საინფორმაციო
რესურსებზე დაყრდნობით, სხვადასხვა მიმართულებით ჩატარებული
კვლევების შედეგები წარუდგინეს და, ასევე, ახალი ანალიტიკური
პროდუქტების შექმნის შესაძლებლობებზე იმსჯელეს. ყურადღება
გამახვილდა, კაპიტალის და ფინანსური ბაზრების განვითარების მიზნით,
ანგარიშგების პორტალზე დაგროვილი მონაცემების ეფექტიანი
გამოყენების ადგილობრივ და მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკაზე.
ღონისძიებას რეფორმის მიმდინარეობით და მისი შედეგებით
დაინტერესებული მხარეები - სახელმწიფო უწყებების,
ბიზნესასოციაციების, აკადემიური წრეების, კაპიტალის და ფინანსური
სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ.
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„ფასს სტანდარტები და მმართველობის
ანგარიშგება - მნიშვნელოვანი სიახლეები”
16 ნოემბერს, SARAS-მა და IFRS Foundation-მა, ევროკავშირისა
და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და
ანგარიშვალდებულების პროექტის მხარდაჭერით, დისტანციური
შეხვედრა გამართეს, თემაზე: „ფასს სტანდარტები და
მმართველობის ანგარიშგება - მნიშვნელოვანი სიახლეები”.

ღონისძიება სდპ-ებისა და I - II კატეგორიის საწარმოთა
წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი და მას 240-მდე
ადამიანი დაესწრო.

ფასს ფონდის ვირტუალური კონფერენცია
28-19 სექტემბერს, SARAS-ის თანამშრომლები IFRS Foundation-ის
მიერ გამართულ ვირტუალურ კონფერენციას დაესწრნენ.
ვირტუალურმა კონფერენციამ ფასს ფონდისა და მსოფლიოს
სტანდარტების დამდგენთა წლიური კონფერენციები გააერთიანა.
შესაბამისად, დამსწრეებმა პირადად აუდიტის საერთაშორისო
სტანდარტების საბჭოს წევრებისგან მოისმინეს სფეროსთან
დაკავშირებული სიახლეები, როგორც ფასს სტანდარტებში
დაგეგმილი ცვლილებების, ასევე სხვადასხვა მნიშვნელოვანი
პროექტის შესახებ.
ვირტუალური კონფერენცია კორონავირუსის პანდემიის გავლენის
მიმოხილვასაც დაეთმო. პანელური დისკუსიის ფარგლებში,
მონაწილეებმა IASB-ის მიმდინარე პროექტებზე და პანდემიის
პირობებში სტანდარტის გამოყენების თავისებურებებზე
ისაუბრეს.

მსგავსი შეხვედრა უკვე მეოთხე წელია იმართება. ამჯერად
შეხვედრის მთავარი მოწვეული სტუმარი IASB-ის წევრი - ფრანსუაზ
ფლორი გახლდათ. მან ფასს სტანდარტების და მმართველობის
ანგარიშგების სფეროებში დაგეგმილი ცვლილებები მიმოიხილა და
აუდიტორიის კითხვებს უპასუხა.

გარდა ამისა, მონაწილეობა მივიღეთ სფეროსა და აღრიცხვა-ანგარიშგების
რეფორმასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში, რათა დამსწრეებისთვის მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია მიგვეწოდებინა:
ფრანსუაზ ფლორი
IASB-ის წევრი
ღონისძიებაზე, აუდიტორიის წინაშე მსოფლიო ბანკისა და
SARAS-ის წარმომადგენლებიც წარდგნენ.

ეროვნულ უნივერსიტეტში ბუღალტერთა
საინფორმაციო სახის ღონისძიება;

კავშირის

მიერ

„თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში გამართული ღონისძიება
კომიტეტები: შემდგომი განვითარების პერსპექტივები“;

ორგანიზებული
-

„აუდიტის
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ერთი ფანჯრის პრინციპი
იმისათვის, რომ რეფორმა წარმატებით განხორციელდეს, სხვადასხვა უწყების თანამშრომლობა აუცილებელი პირობაა. შესაბამისად, ჩვენ მუდმივად ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა
უწყებასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მარეგულირებელ ორგანოებთან და სხვ., რათა საუკეთესო პრაქტიკები დავნერგოთ.
განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, დღევანდელ სამყაროში, „ერთი ფანჯრის პრინციპის“ ამოქმედებაა. მსგავსი მიდგომა გამჭვირვალობის კულტურის დამკვიდრებას
უწყობს ხელს და მონაცემებს უფრო ხელმისაწვდომსა და სანდოს ხდის. შესაბამისად, ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებისთვის უფრო მარტივდება ახალი პარტნიორების მოზიდვა და
ბიზნესის განვითარებისთვის სწორი გადაწყვეტილებების მიღება.
წლის განმავლობაში შემდეგი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გავაფორმეთ:

შემოსავლების სამსახური
მემორანდუმი მიზნად ისახავს შემოსავლების სამსახურის იმ
მონაცემებით უზრუნველყოფას, რომელიც მას
კანონმდებლობით დაკისრებული უფლება-მოვალეობების
განხორციელებაში დაეხმარება.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; მონაცემთა
გაცვლის სააგენტო
მემორანდუმი მიზნად ერთი ფანჯრის პრინციპის ამოქმედებას
და ბიზნეს სექტორისთვის მომსახურების ხარისხის
გაუმჯობესებას ისახავს, უზრუნველყოფს რა ინტეგრირებულ,
დაცულ და მაღალხარისხიან ელექტრონულ სერვისს.

აწარმოე საქართველოში
მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის მემორანდუმი
საჯარო სერვისების გაუმჯობესებასა და ფინანსური
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად.

საქართველოს ეროვნული ბანკი
2020 წლიდან, ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის ფასს
სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული ანგარიშგების
წარდგენის მიმართულებით ერთი ფანჯრის პრინციპი
ამოქმედდა - ფინანსური ანგარიშგებები ეროვნულ ბანკს
წარედგინება.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
მემორანდუმი საგანმანათლებლო სფეროში ფინანსური
გამჭვირვალობის და პროფესიული განათლების ხარისხის
ზრდას ისახავს მიზნად. მხარეთა თანამშრომლობა
გააფართოებს reportal.ge-ის „ერთი ფანჯრის პრინციპით“
გამოყენების არეალს.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
მემორანდუმი საჯარო სერვისების გაუმჯობესებას ისახავს
მიზნად, რისთვისაც მხარეები თავიანთი კომპეტენციის
ფარგლებში ერთმანეთს მნიშვნელოვანი საინფორმაციო
რესურსით უზრუნველყოფენ.
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ანიმაციური ვიდეორგოლი რეპორტალის შესახებ
„ნდობა ქმნის შესაძლებლობებს!“ - SARAS-ის ინიციატივით, მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის დაფინანსების შედეგად, რეპორტალის (reportal.ge)
შესახებ ანიმაციური ვიდეორგოლი შეიქმნა. ანიმაცია, ფიროსმანის სამყაროს მეშვეობით, მაყურებელს ბიზნესის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი
საინფორმაციო რესურსის - რეპორტალის შინაარსსა და დანიშნულებაზე უამბობს.
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ცვლილება IV კატეგორიის საწარმოთა სტანდარტში
SARAS-მა, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის მხარდაჭერით, 2018 წელს მეოთხე
კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების ახალი, გამარტივებული სტანდარტი შეიმუშავა.
აღნიშნული სტანდარტი არის დოკუმენტი, რომელიც დინამიკურად უნდა ვითარდებოდეს სფეროში
არსებული ძირითადი თავისებურებების და გამოწვევების დროული გამოვლენის და ასახვის გზით. სწორედ
ამიტომ, 2019 წელს, SARAS-თან სტანდარტის ინტერპრეტაციების კომიტეტი შეიქმნა და მსოფლიო ბანკის
მხარდაჭერით, სტანდარტის განახლების პროექტი დაიწყო. კომიტეტმა განიხილა გარკვეული საკითხები,
რაც განახლებას ან გამარტივებას საჭიროებს და სტანდარტში შესატანი ცვლილებების პროექტი მოამზადა.
განხილვის პროცესში კომიტეტმა ევროპელი ექსპერტების წინადადებებიც გაითვალისწინა. საზოგადოების
მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, 2020 წლის თებერვალში სამსახურისა და საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდებზე განთავსდა. ცვლილებები 2020 წლის 7 დეკემბერს დამტკიცდა.

განახლებული სტანდარტი სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა
ცვლილებებთან დაკავშირებით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან სამი
ინფორმატიული სახის შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ჯამში 500-მდე ბუღალტერი დაესწრო.
ღონისძიებების ფარგლებში, მსმენელები დაგეგმილ ცვლილებებს გაეცნენ და მათი შეფასების საშუალება
მიეცათ.
გვინდა გაცნობოთ, რომ 2021 წლის მეორე კვარტალის დასაწყისში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით,
თვითსწავლების სახელმძღვანელოს განახლებაც იგეგმება.

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის შედეგები
მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის პროგრამა, SARAS-ის ინიციატივით, 2019 წელს დაიწყო.
მისი მიზანი მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტში მომუშავე ბუღალტრების, ფინანსისტების
და სხვა დაინტერესებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლებაა.
ტრენინგები USAID-ის პროექტის (G4G) და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით გადამზადებული
ტრენერების მეშვეობით, ფასს ფონდთან სალიცენზიო შეთანხმების საფუძველზე შემუშავებული
სატრენინგო მასალის გამოყენებით ტარდება.
2019 წელს, 1000-მდე პირი გადამზადდა. მონაწილე მხარეებისგან მიღებული უკუკავშირის,
აგრეთვე სამსახურში წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის გათვალისწინებით,
მსს ფასს ტრენინგების პროგრამა წარმატებულად შეფასდა. შესაბამისად, მსოფლიო ბანკის
დაფინანსებითა და პროფესიული ორგანიზაციების და ბიზნესასოციაციების ჩართულობით,
პროექტი 2020 წელსაც გაგრძელდა. კორონავირუსის პანდემიის შედეგად შექმნილი
გარემოებებიდან გამომდინარე, წელს უფრო დაბალი მოთხოვნა დაფიქსირდა: ამჯერად
400-მდე პირი გადამზადდა.
ქართულ ენაზე თარგმნილი სასწავლო მასალები სამსახურის ვებგვერდზეა განთავსებული და
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი.
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მსს ფასს სტანდარტის განახლების პროექტი
IASB-ის ინიციატივით, მსს ფასს სტანდარტში ცვლილების შეტანა დაიგეგმა. ამისათვის,
IASB-მა ყველა დაინტერესებულ ქვეყანას, ორგანიზაციასა თუ პირს მოუწოდა აქტიურად
ჩართულიყვნენ განახლების პროცესში და საკუთარი მოსაზრებები დაეფიქსირებინათ.
SARAS-ი მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია მსგავს პროექტებში
მონაწილეობა და ამაში პროფესიის ჩართულობა. შესაბამისად, როგორც ქვეყანაში
სტანდარტის შემომღები ორგანო, STAREP-ის პროგრამის ფარგლებში, SARAS-ი აქტიურად
ჩაერთო პროექტში.

ფასს სტანდარტები
2020 წელს სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფინანსური ანგარიშგების
საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) 2020 წლის გამოცემა. ქართულ ენაზე
თარგმნილი სტანდარტები ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდა და ხელმისაწვდომია ყველა
დაინტერესებული პირისთვის.

ამ საკითხთან დაკავშირებით, 7 მაისს, ფინანსური ანგარიშგების რეფორმების ცენტრის
ორგანიზებით, მსოფლიო ბანკის STAREP-ის პროექტის ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის
ვირტუალური სემინარი ჩატარდა: „მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებების საფუძვლიანი
მიმოხილვა: STAREP-ის ქვეყნების გამოხმაურება“. შეხვედრას ქართველი მსს ფასს
ტრენერები და პროფესიის სხვა წარმომადგენლებიც დაესწრნენ.
ამ მიმართულებით ვითანამშრომლეთ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, მათ შორის,
პროფესიულ ორგანიზაციებთან, რეფორმის მხარდამჭერ ფონდთან, მსს ფასს ტრენერებთან
და ბიზნესასოციაციებთან. თანამშრომლობის მიზანი ერთიანი კონსოლიდირებული პოზიციის
ჩამოყალიბება იყო. მსოფლიო ბანკის კოორდინაციით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს საზედამხედველო/მარეგულირებელი ორგანოებიდან
მიღებული მოსაზრებები ერთ დოკუმენტში გაერთიანდა და IASB-ს გადაეცა.
საზოგადოების ინფორმირებისთვის, საბოლოო ცვლილებების შესახებ SARAS-ი შეხვედრების
გამართვას გეგმავს.

2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების
განხილვის პრიორიტეტები
SARAS-მა შეიმუშავა ანგარიშგების ხარისხის უზრუნველყოფის და ადმინისტრირების
პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტი: „2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების
განხილვის პრიორიტეტები“.
დოკუმენტი სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, საზედამხედველო/
მარეგულირებელი ორგანოებისა და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირებისთვის არის
განკუთვნილი. დოკუმენტი ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზეა
მომზადებული და ასახავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა საკითხებს მიაქცევს SARAS-ი
განსაკუთრებულ ყურადღებას 2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის და
ადმინისტრირების პროცესში.

განახლებული ფასს სტანდარტები SARAS-ის ვებგვერდზე
განთავსდა

COVID-19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები
SARAS-მა ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა ბუღალტრული
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ მიღებული და
გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესწორებები
-კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები (ფასს 16-ის
შესწორებები).
აღნიშნული შესწორებები SARAS-ის მიერ სამოქმედოდ შემოღებულ
სტანდარტების 2021 წლის გამოცემის ლურჯ წიგნში იქნება ასახული.

ფასს
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სახელმძღვანელო მითითებები - COVID-19
კორონავირუსის პანდემიამ სფერო გარკვეული სირთულეების წინაშე დააყენა. 2020 წლისთვის
შემუშავებული გეგმების პარალელურად, ჩვენს მთავარ ორიენტირად, პანდემიის პირობებში
საწარმოთა მაქსიმალური ხელშეწყობა და მხარდაჭერა ვაქციეთ.
ამ მიმართულებით, პირველ რიგში, ჩვენმა გუნდმა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებული
სახელმძღვანელო მითითებები შეიმუშავა. ასევე, ქართულ ენაზე ვთარგმნეთ სტანდარტების
დამდგენი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული დოკუმენტები. ჩვენს ვებგვერდს ახალი რუბრიკა
- COVID-19-თან დაკავშირებული სახელმძღვანელო მითითებები დაემატა, სადაც ყველა
დოკუმენტია მოცემული.
30 მარტს ანგარიშგების დეპარტამენტმა შეიმუშავა სახელმძღვანელო იმ სირთულეებთან
დაკავშირებით, რომელთა წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდნენ სუბიექტები ფინანსური და
მმართველობის
ანგარიშგებების
მომზადებისას.
დოკუმენტში
წლის
განმავლობაში,
საჭიროებისამებრ, გარკვეული ცვლილებები შევიდა და ვებგვერდზე საბოლოო, განახლებული
ვერსია 20 ივლისს განთავსდა.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ SARAS-მა სარეკომენდაციო მითითება 2018 წლის მმართველობის
ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით, 2019 წლისა და მომდევნო წლების მმართველობის
ანგარიშგებაზე გაავრცელა.

პროგრამული განახლება
2020 წელს, წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის გაზრდის მიზნით, რაც ძალიან
მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ბიზნესის გარემოს გაუმჯობესებისთვის, SARAS-მა მესამე კატეგორიის
საწარმოების ანგარიშგების წარდგენის ციფრულ ფორმებში გარკვეული ავტომატური
შემოწმებები დაამატა.
ხარისხიანი ინფორმაცია ხელს შეუწყობს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, საკრედიტო
რეიტინგების (ქულების) შემუშავებას და ამით სესხების აღების პროცესს გაუმარტივებს
საწარმოებს.
დაგეგმილი განახლების გასაცნობად, SARAS-მა 4 დისტანციური შეხვედრა გამართა, რომელსაც
850-ზე მეტი ბუღალტერი დაესწრო.

შემოსული კითხვების შესაბამისად, SARAS-მა ციფრული ფორმების
შესახებ სპეციალური ვიდეოინსტრუქცია მოამზადა და სოციალურ
ქსელებში განათავსა.
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ახალი რუბრიკა - კვლევები
რეფორმის საბოლოო მიზნის მისაღწევად და მისი განხორციელების შედეგად
გამოვლენილი სიკეთეების გასაზიარებლად, SARAS-ის ვებგვერდზე კვლევების
რუბრიკა განთავსდა, სადაც სამსახურის საინფორმაციო რესურსებზე დაყრდნობით
კვალიფიცირებულ მომხმარებელთა მიერ ჩატარებული კვლევები, მათ მიერ
მომზადებული სტატისტიკური პროდუქტები და რეფორმასთან დაკავშირებული სხვა
მნიშვნელოვანი ანალიტიკური ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი. აღნიშნულ
რუბრიკაში საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი და მაღალი ხარისხის კვლევების
განსათავსებლად, SARAS-ი მზად არის ითანამშრომლოს შესაბამისი კვალიფიკაციის
მქონე დაინტერესებულ პირებთან.
SARAS-ის რეკომენდაციით წარმოდგენილი კვლევები უნდა შეესაბამებოდეს ICC-ის
და ESOMAR-ის მიერ შემუშავებულ საერთაშორისო კოდექსს -„ბაზრის, აზრის და
სოციალური კვლევის და მონაცემთა ანალიზის შესახებ“, რომლის ქართულენოვანი
თარგმანი SARAS-ის ვებგვერდზე განთავსდა.

სამომავლო მიზნები
2021 წლისთვის SARAS-ის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის
დეპარტამენტისთვის მთავარი ამოცანა კვლავ წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის ზრდის
ხელშეწყობაა. შესაბამისად SARAS-ი შემდეგ მიზნებზე ორიენტირდება:

მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ანგარიშგებების
ადმინისტრირება (პირველი წელი)

დაინტერესებული პირების ინფორმირებისთვის
გამიზნული ღონისძიებები

ანგარიშგების ადმინისტრირების გარკვეული
პროცესების ავტომატიზაცია

შერჩეული ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან
შესაბამისობის განხილვა და შედეგების გასაჯაროება

სდპ სტატუსის მქონე პირების
განახლებული სია დამტკიცდა
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 ნოემბრის №584 დადგენილების
საფუძველზე, SARAS-ის 2020 წლის 25 ნოემბრის N 575 ბრძანებით, სდპ სტატუსის
მქონე პირების განახლებული სია დამტკიცდა. სდპ-ის სტატუსი ამოქმედდება და
კანონმდებლობით სდპ-ებისთვის დადგენილი მოთხოვნები გავრცელდება 2020
წლის 31 დეკემბრით დასრულებულ საანგარიშგებო პერიოდზე და შემდგომ
პერიოდებზე, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა
კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდზე, რომელიც 2020 წლის 31
დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.

ანგარიშგებების დეტალური განხილვა და შედეგების
გასაჯაროება

განახლებული ფასს სტანდარტების თარგმნა და
სამოქმედოდ შემოღება

IV კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელოს განახლება

აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტი
სწორი ბიზნესგადაწყვეტილებების მიღება შეუძლებელია სანდო ინფორმაციის გარეშე. ინფორმაციის სანდოობას კი ხარისხიანი აუდიტი ზრდის. SARAS-ის ერთ-ერთი მთავარი
ორიენტირი ქვეყანაში აუდიტის სფეროს საერთშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანაა. სწორედ ამისთვის, აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის
დეპარტამენტი შემდეგი მიმართულებებით მუშაობს:

რეესტრები

პროფესიული სტანდარტების შემოღება

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი

საწყისი და განგრძობითი პროფესიული განათლება

რეესტრები
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრი
რეფორმის მიზნებისთვის, 2020 წლისთვის SARAS-მა სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის ამოქმედება დაგეგმა. რეესტრის შესახებ ინფორმაციის აუდიტორიისთვის
გასაცნობად, 27 მაისს, სერტიფიცირებული ბუღალტრებისა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის, ვინც დამოუკიდებლად ან ფირმის მეშვეობით ეწევა საბუღალტრო მომსახურებას,
SARAS-მა ონლაინ ღონისძიება გამართა. ღონისძიებას 300-მდე პირი დაესწრო. შეხვედრაზე, SARAS-ის თანამშრომლებმა რეესტრის მარეგულირებელი ჩარჩო, ახალი საინფორმაციო
რესურსის სარგებელი და სხვა საკითხები მიმოიხილეს. გარდა ამისა, მსმენელებისთვის რეესტრის საჩვენებელი ნიმუშიც წარდგა.
1 ივნისს კი სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრი SARAS-ის ვებგვერდზე განთავსდა. რეესტრში ასახულია ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი პროფესიული
ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ. რეესტრის ამოქმედება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია პროფესიის გაძლიერებისთვის.

829

რეგისტრირებული
სერტიფიცირებული
ბუღალტერი

13

14

აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების რეესტრი
ეს არის სანდო საინფორმაციო რესურსი, რომელშიც წარმოდგენილია ინფორმაცია ყველა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირის შესახებ, რომლებსაც საქართველოში აუდიტორული
მომსახურების განხორციელება შეუძლიათ. რეესტრის მეშვეობით, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების მიღების მიზნით, დაინტერესებული
ინვესტორები, საწარმოების ხელმძღვანელები, საწარმოების აუდიტის კომიტეტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების შესახებ დეტალურ
ინფორმაციას იღებენ.

აუდიტორული ფირმები

აუდიტორები

189

100
2016

2016

239

436

2017

2017

440

246
2018

2018

261

461

2019

2019

458

270
2020

2020

15

აუდიტორული და პროფესიული მომსახურებების
ბაზარზე დასაქმებული პერსონალი

აუდიტორული და სხვა პროფესიული
მომსახურების ბაზრის მოცულობა
(ათას ლარებში)

2016

2016
94,617

33,891

654

2017

1,593

2017
38,362

102,952

13%

09%

1,017

2018

56%

2,484

1,083

06%

56%

2018
49,470

29%

116,053

13%

2019

2,607

05%

2019
59,611

141,629

21%

22%

2020

1,230

14%

2,996

15%

2020
61,367

2.9%

164,289

(16%)

1,311

6.6%

3,116

4%

აუდიტორული მომსახურებიდან

აუდიტორული მომსახურების პერსონალი

სრული შემოსავლები

პერსონალი სრულად

16

ზედამხედველობის შედეგები

აუდიტორული მომსახურების ბაზრის დაზღვევა
100,000

როგორც თქვენთვის ცნობილია, აუდიტის სფეროს ზედამხედველობა 2016 წლიდან
დავიწყეთ. წინა გვერდებზე მოცემული ინფორმაციიდან ჩანს, რომ აუდიტორული და
სხვა მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები, ისევე როგორც აუდიტორულ და სხვა
პროფესიულ მომსახურებაში ჩართული პირების რაოდენობა ყოველწლიურად
საგრძნობლად იზრდებოდა. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას,
რომ ზედამხედველობა პოზიტიურად აისახა აღნიშნულ სფეროზე. 2020 წელს
მაჩვენებლების ზრდა დაფიქსირდა პანდემიის შედეგად შექმნილი რთული
გარემოებების მიუხედავადაც.

100,000

100,000
100,000

625,000

100,000
100,000
1,000,000
70,000

წარმოგიდგენთ აუდიტორული ბაზრის მაჩვენებლებს ზედამხედველობის დაწყებიდან
2020 წლის ბოლომდე, კერძოდ, 2020 წლის შემოსავლების პროცენტულ ზრდას 2016
წელთან შედარებით:

4,050,000
2,000,000

2018

2,000,000
2,000,000

2 0 1 6

2019

|

2 0 2 0

3,750,000

2020

2,100,000
1,800,000

81%

69%

74%

88
100
%%

88%%
92

88
96%%

5,919,000
0
7,733,000
8,455,000
31,088,800
17,151,000
31,620,000
51,281,262
24,263,000
28,356,000
27,524,800
34,500,000
35,305,000
17,684,072
84,970,000
92,450,000
77,310,000

შემოსავლების ზრდა:

პერსონალის ზრდა:

აუდიტორული მომსახურება
პროფესიული მომსახურება
მთლიანი ზრდა

აუდიტორულ მომსახურებაში
პროფესიულ მომსახურებაში
მთლიანი ზრდა

17

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი

ხკსს 1 სტანდარტის დარღვევის ფაქტები

აუდიტორული ფირმების/აუდიტორების აუდიტის ხარისხის კუთხით არსებული
მდგომარეობის გამოსავლენად, ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგს
ვახორციელებთ სრულად ან თემატურად. მონიტორინგი შეიძლება დაიწყოს როგორც
SARAS-ის ინიციატივით, ასევე ინდივიდუალური აუდიტორის ან აუდიტორული ფირმის
შესაბამისი მომართვის საფუძველზე.

24
52

აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული მხარეების
საყურადღებოდ, ვებგვერდზე განვათავსეთ ინფორმაცია 2020 წლის ხარისხის
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დაგეგმილი მიმართულებების შესახებ, სადაც
მონიტორინგის სახეები, ვადები, მონიტორინგის დაწყების ინდიკატორები და
მონიტორინგის პროცესებია ასახული.

36
26

15
31

თვალსაჩინოებისთვის წარმოგიდგენთ მონიტორინგის შედეგების სტატისტიკას:
ეთიკური მოთხოვნები

შრომითი რესურსები

ხარისხზე პასუხისმგებლობა

მონიტორინგი

დამკვეთის აყვანა

გარიგების შესრულება

მონიტორინგის ფარგლები

30

აუდიტორული
ფირმა

03

ინდივიდუალურად
საქმიანობის
განმახორციელებელი
აუდიტორი

28

2020 წელს დაწყებული მონიტორინგები

აუდიტორული
ფირმა

03

ინდივიდუალურად
საქმიანობის
განმახორციელებელი
აუდიტორი

2020 წელს დასრულებული მონიტორინგები

სტანდარტების და კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტები
ხარისხის კონტროლის
საერთაშორისო სტანდარტის

184

აუდიტის საერთაშორისო
სტანდარტების
კანონის და წესების
კომპლექსური დარღვევის
ფაქტები, რომელიც
განსაკუთრებულ გარემოებად
ჩამოყალიბდა მონიტორინგის
საბოლოო ანგარიშებში

1251
01
27

18

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების
დარღვევის ფაქტები

მონიტორინგის შედეგები

I კატეგორია
II კატეგორია
აუდიტორული
მტკიცებულება
(ასს 500-599)

ზოგადი
პრინციპები და
პასუხისმგებლ
ობა
(ასს 200-299)

რისკის შეფასება და

02

III კატეგორია

03 შეფასებულ რისკებზე
რეაგირება (ასს 300-499)

417

13

IV კატეგორია

აუდიტორული დასკვნები და

04 დასკვნების შედგენა

260

(ასს 700-799)

V კატეგორია

01

74

01

489

რეესტრიდან ამოღება

11

04

01

სხვების მიერ შესრულებული
სამუშაოს გამოყენება (ასს
600-699)

გამოვლენილი ფაქტების მნიშვნელოვნება
და სისტემურობა

03

08
03

03%

ნაკლებად
არსებითი

14%

03

არსებითი

83%

15%

მნიშვნელოვნად
არსებითი

არასისტემური

85%

სისტემური

შეწყვეტა

19

საწყისი და განგრძობითი პროფესიული
განათლება

დამხმარე სახელმძღვანელოები

საქართველოში აუდიტორული მომსახურების მაღალი ხარისხის მიღწევა SARAS-ის
ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია. აუდიტის მაღალი ხარისხის უმთავრესი განმაპირობებელი
აუდიტორთა სათანადო პროფესიული კომპეტენციაა, რაც თავის მხრივ ხარისხიან
განათლებაზეა დამოკიდებული. სათანადო კომპეტენციის მიღწევას პროფესიული
განათლების ორი კომპონენტი უზრუნველყოფს: საწყისი პროფესიული განათლება და
განგრძობითი პროფესიული განათლება. ამ მიზნების მისაღწევად პროფესიული
სერტიფიცირების და განგრძობითი განათლების სტანდარტები დავადგინეთ, რომლებიც
ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნებს და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის
(IFAC) მიერ დადგენილ განათლების საერთაშორისო სტანდარტებს (IES) შეესაბამება.
ხარისხის შესანარჩუნებლად, დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად, ყოველწლიურად
ვაღიარებთ პროფესიული ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ განგრძობითი განათლების
პროგრამებს. სტანდარტებთან შესაბამისობის ზედამხედველობისათვის კი პერიოდულად
განგრძობითი განათლების პროცესის მონიტორინგს ვახორციელებთ.

წლის განმავლობაში, SARAS-ის ინიციატივით და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით,
პროფესიული
ორგანიზაციების
ჩართულობით,
პროფესიის
განვითარების
ხელშესაწყობად, ქართულ ენაზე ითარგმნა სხვადასხვა სახელმძღვანელო:
◼ პრაქტიკის დებულება 2 – „არსებითობის განსჯა“
◼ „ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები“:
− ნაწილი 1: ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკის შესავალი
პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის;
− ნაწილი 2: რისკზე დაფუძნებული მიდგომა.
◼ CAPA-ის პუბლიკაციები:
− აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფა - კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო;
− მოკვლევა და დისციპლინა;
− მმართველობა.

სერტიფიცირების სტატისტიკა
25

2020

2019

2018

16

25
21

მსოფლიო ბანკმა აღრიცხვა-აუდიტის განათლების სფეროს შესახებ
ანგარიში მოამზადა
მსოფლიო ბანკმა, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური
ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში, საქართველოს
უნივერსიტეტებში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საგანმანათლებლო პროგრამების
განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დასადგენად, დიაგნოსტიკური
ანალიზი ჩაატარა.
ანალიზის შედეგები მსოფლიო ბანკის მიერ შედგენილ ანგარიშშია მოცემული. ანგარიშში
დადებითად არის შეფასებული საგანმანათლებლო პროგრამებში ბოლო წლების
განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებები. თუმცა, ის ასევე მიგვანიშნებს, რომ
აუცილებელია საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამების უფრო მეტად დაახლოება
თანამედროვე პროფესიონალებისათვის საჭირო უნარებთან, მნიშვნელოვანი შემდგომი
გაუმჯობესებისათვის.
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საერთაშორისო თანამშრომლობა
IFIAR-ის აუდიტის ინსპექტირების მეთოთხმეტე სემინარი
4-6 თებერვალს, აშშ-ში აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა
საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) აუდიტის ინსპექტირების რიგით მეთოთხმეტე სემინარი
გაიმართა. სემინარს, სხვა წევრ ქვეყნებთან ერთად, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით,
SARAS-ის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ.
სემინარი IFIAR-ის სამუშაო ჯგუფის ორგანიზებით ყოველწლიურად იმართება წევრი
ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის. მისი მთავარი მიზანი აუდიტის ინსპექტირების ძლიერი
და მდგრადი მოდელის ჩამოყალიბებაა აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესებისთვისა და
ინვესტორების დაცულობის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული სემინარი ქმნის პლატფორმას,
რომლის მეშვეობითაც წევრი ქვეყნები ერთმანეთს გამოცდილებას და პრაქტიკას უზიარებენ
აუდიტორული ფირმების ინსპექტირების კუთხით. ინფორმაციის მსგავსი მიმოცვლა და
საუკეთესო პრაქტიკების გამოვლენა, ზედამხედველ ორგანოთა საქმიანობას უფრო
კონსისტენტურს და ეფექტურს ხდის.

IFIAR-მა ინსპექტირების შედეგების ყოველწლიური კვლევის ამსახველი
ანგარიში გამოაქვეყნა
2020 წლის 17 თებერვალს, IFIAR-მა ინსპექტირების შედეგების ყოველწლიური კვლევის
ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა. კვლევა წევრი ქვეყნების საზედამხედველო ორგანოების მიერ
მომზადებულ იმ მონაცემებს ეფუძნება, რომელიც ექვსი უმსხვილესი გლობალური აუდიტორული
ფირმის ქსელთან დაკავშირებულ აუდიტორულ ფირმებში განხორციელებული ინსპექტირების
შედეგად იქნა მიღებული. აღნიშნულ კვლევაში IFIAR-ის 49 წევრმა ქვეყანამ მიიღო
მონაწილეობა, მათ შორის, SARAS-ის მეშვეობით - საქართველომაც.

სემინარი IFIAR-ის საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების მიმოხილვას დაეთმო. დამსწრე
აუდიტორია ასევე აუდიტის საკვანძო საკითხებთან დაკავშირებულ ინოვაციებს გაეცნო გამომსვლელებმა მათ სფეროსთან დაკავშირებული სიახლეები, კერძოდ, მონაცემების
ანალიზის თანამედროვე მიდგომები და პროფესიაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების
სარგებელი გააცნეს.

შეხვედრა IFAC-ის წარმომადგენლებთან
მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, აშშ-ში SARAS-ისა და ბუღალტერთა საერთაშორისო
ფედერაციის (IFAC) წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრის მიზანი აუდიტის სფეროს
გაძლიერებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი თემების, ასევე თანამშრომლობის
მიმდინარე სტატუსის და სამომავლო პერსპექტივების მიმოხილვა იყო.

უკრაინაში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა
უკრაინის აუდიტორული საქმიანობის საჯარო საზედამხედველო ორგანომ და აუდიტორთა
პალატამ საერთაშორისო ვირტუალური კონფერენცია გამართეს, თემაზე: „აუდიტის სფეროს
განვითარების აქტუალური საკითხები: პროფესიის მომავალი“.
კონფერენცია აუდიტის სფეროს სამომავლო პერსპექტივებისა და გამოწვევების მიმოხილვას
დაეთმო. პრეზენტატორებმა აუდიტის რეგულირების ტენდენციებზე, უკრაინის აუდიტის სფეროს
რეფორმასა და მოსალოდნელ ცვლილებებზე ისაუბრეს.
საქართველოს ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმისადმი დიდი ინტერესიდან გამომდინარე,
კონფერენციაზე SARAS-ის წარმომადგენელიც მიიწვიეს, რომელმაც თავის გამოსვლაში
ყურადღება შემდეგ საკითხებზე გაამახვილა: რეფორმის მიმდინარე შედეგები,
ზედამხედველობის სამსახურის და პროფესიული ორგანიზაციების როლები, ასევე ორი ქვეყნის
საზედამხედველო ორგანოს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობა.
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აუდიტის სფეროში მიმდინარე
მნიშვნელოვანი მოვლენები
სახელმძღვანელო მითითებები პანდემიასთან ადაპტაციისთვის
მსოფლიოში
მიმდინარე
პროცესებიდან
გამომდინარე,
SARAS-ი
აქტიურად
თანამშრომლობდა IFIAR-ის სხვა წევრ სახელმწიფოთა ზედამხედველობის სამსახურებთან
ამ გარემოებებისთვის მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო მითითებების შემუშავების მიზნით.
SARAS-მა გამოსცა სახელმძღვანელო მითითებები იმ სირთულეებთან დაკავშირებით,
რომელთა წინაშეც ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) ზეგავლენის შედეგად
შეიძლება აღმოჩნდნენ აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები და სუბიექტები. SARAS-ი
აქტიურად თანამშრომლობდა ასევე IFAC-თან, რათა დროულად გაეხადა ქართულ ენაზე
ხელმისაწვდომი
პანდემიასთან
დაკავშირებული
სახელმძღვანელო
მითითებები
საქართველოში მოქმედი აუდიტორული ფირმებისა თუ აუდიტორებისთვის. აღნიშნული
მითითებები SARAS-ის ვებგვერდზეა განთავსებული.

აუდიტის სახელმძღვანელოს გამოყენებასთან დაკავშირებული
ტრენინგები
ანგარიშგება-აუდიტის მიმდინარე რეფორმის ერთ-ერთ უპირველეს ამოცანას აუდიტორული
მომსახურების ხარისხის ამაღლება წარმოადგენს, რათა ინვესტორებს, კრედიტორებს და
სხვა დაინტერესებულ მხარეებს მაღალი სანდოობით გამორჩეულ აუდიტირებულ
ანგარიშგებებზე მიუწვდებოდეთ ხელი. შესაბამისად, ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის სავალდებულო მოთხოვნაა
ხარისხის კონტროლის სისტემის სათანადო პოლიტიკისა და პროცედურების, მათ შორის,
აუდიტის მეთოდოლოგიის შემუშავება და დანერგვა. ხარისხის უზრუნველყოფის
მიმართულებით აზიის განვითარების ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის
ფარგლებში, ინგლისის და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ICAEW) და
პროფესიული ორგანიზაციების ორგანიზებით, 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში,
ქართულად ნათარგმნ და ხელმისაწვდომ აუდიტის სახელმძღვანელოს გამოყენებასთან
დაკავშირებით, ტრენინგების ჩატარება დაიგეგმა. დისტანციურ ტრენინგში მონაწილეობა
შეეძლოთ მცირე და საშუალო აუდიტორულ ფირმებში დასაქმებულ აუდიტორებს და
პერსონალს, საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელ აუდიტორებსა და ყველა
დაინტერესებულ პირს, ვისაც სურს დაეუფლოს აუდიტორულ უნარ-ჩვევებს. აღსანიშნია, რომ
ტრენინგზე დასწრების მოთხოვნათა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა.

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერა პანდემიასთან გასამკლავებლად
პანდემიის შედეგად შექმნილი რთული გარემოებები და ახალი გამოწვევები, რომლებიც აუდიტორებსა
და მცირე და საშუალო აუდიტორულ ფირმებზეც (SMP) აისახება, სწრაფ რეაგირებას და გადაჭრას
საჭიროებს. SMP-ების მხარდასაჭერად, 2020 წელს მსოფლიო ბანკმა გარკვეული ღონისძიებები
განახორციელა.
პირველ ეტაპზე, მსოფლიო ბანკმა, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური
ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში, 29 მაისს, ვებინარი გამართა „მცირე და საშუალო აუდიტორული და ბუღალტრული ფირმების კორონავირუსის გამოწვევასთან
გამკლავება”.
შემდგომი ნაბიჯის სახით, SARAS-სა და საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა პროფესიულ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, მსოფლიო ბანკმა, საქართველოს აუდიტორული მომსახურების
ბაზარზე პანდემიის გავლენის შესაფასებლად და მთავარი გამოწვევების იდენტიფიცირებისთვის,
აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების გამოკითხვა ჩაატარა.
გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით კი ვებინარების სპეციალური სერია შემუშავდა, რომელიც
SMP-ებს არსებულ გარემოსთან ადაპტირებაში უნდა დაეხმაროს - ვებინარებზე მსმენელები სფეროს
წამყვან სპეციალისტთა ცოდნას გაიზიარებენ და პანდემიის შედეგად შექმნილი კრიზისის დაძლევის
საშუალებებს გაეცნობიან.
მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, 30 ნოემბერს, SMP-ებისთვის მეორე ვებინარი გაიმართა, თემაზე:
„მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების მომავალი: კრიზისიდან მიღებული გაკვეთილები და
პრაქტიკის ტრანსფორმაცია". ვებინარებს, პოლ თომფსონი, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოთა
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ევროპული ფედერაციის (EFAA) დირექტორი უძღვება. ყოველ ვებინარზე
მას სფეროს სხვადასხვა ექსპერტი უერთდება. ვებინარების სერია 2021 წელსაც გაგრძელდება.

სამომავლო გეგმები
• განახლებული პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის თარგმნა და
სამოქმედოდ შემოღება;
• განახლებული ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და
დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარით
გათვალისწინებული ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის და აუდიტის,
მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო
სტანდარტების თარგმნა და სამოქმედოდ შემოღება;
• ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება;
• ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის პრიორიტეტული მიმართულებების
გამოქვეყნება და განხორციელება.
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თვინინგის პროექტი დასრულდა
ევროკავშირის თვინინგის პროექტი, რომელიც ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა,
საქართველოში ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის ხარისხის ამაღლებას ისახავდა მიზნად.
მოხარულნი ვართ, რომ საბერძნეთისა და საქართველოს მხარეთა ორწლიანი მჭიდრო
კავშირის შედეგად, პროექტის შედეგები მიღწეულია. პროექტის შედეგად, კიდევ რამდენიმე
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა SARAS-ის მთავარი ამოცანისკენ - ჩამოყალიბდეს
გამჭვირვალე კულტურა, რაც ეფექტიანი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებას
შეუწყობს ხელს.
ცვლილებები, რომელიც ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისთვის
არის საჭირო, ერთობლივად შემუშავდა. SARAS-ის თანამშრომლებმა სპეციალური
ინსტრუმენტების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია, გაეცნენ საბერძნეთის გამოცდილებასა და
ცოდნას, რაც SARAS-ის ინსტიტუციონალურ გაძლიერებას შეუწყობს ხელს, მისი
გრძელვადიანი მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. სასურველი შედეგების
მიღწევაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოს სხვა საჯარო დაწესებულებების,
პროფესიონალ ბუღალტერთა ორგანიზაციებისა და სამსახურის სხვა დაინტერესებული
მხარეებისა და პარტნიორების პროექტის საქმიანობებში ჩართულობამ.
SARAS-სა და საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების
ზედამხედველობის საბჭოს (HAASOB) შორის 2021 წლისთვის ურთიერთგაგების
მემორანდუმის გაფორმება დაიგეგმა, რაც ყოფილ პარტნიორებს შესაძლებლობას მისცემს,
პროექტის ფარგლებს მიღმაც განავითარონ და გააღრმაონ თანამშრომლობა.
HAASOB-ის წარმომადგნლების შეფასებით, მემორანდუმი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე
მნიშვნელოვანი მიღწევა იქნება, ხელს შეუწყობს რა მისი შედეგების მდგრადობას.
18 დეკემბერს, SARAS-სა და HAASOB-ს შორის ორწლიანი თანამშრომლობის დასრულების
აღსანიშნად, დისტანციურ რეჟიმში პროექტის დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა.

როგორ აფასებენ საწარმოები ახალ მარეგულირებელ
ჩარჩოს
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, „თვინინგის“ პროექტის
ფარგლებში გამოკითხვა ჩაატარა, რომელიც ანგარიშგება-აუდიტის
რეფორმის შედეგად განხორციელებული ცვლილებების შეფასების
ასახვას ემსახურებოდა. გამოკითხვის წინასწარი შედეგები აჩვენებს,
რომ ახალმა მარეგულირებელმა ჩარჩომ მნიშვნელოვნად გაზარდა
ფინანსური ანგარიშგების გამჭვირვალობა, მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესა ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემული ინფორმაციის
აღქმადობა და ფინანსური ინფორმაციის მიწოდების დროულობა.

აუდიტის კომიტეტები: შემდგომი განვითარების
პერსპექტივები
ვებინარი ორჯერ ჩატარდა არასაფინანსო სექტორის საზოგადოებრივი
დაინტერესების პირთა აუდიტის კომიტეტების წევრების, სდპ-ების
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განმახორციელებელი
აუდიტორებისთვის, საზედამხედველო და მარეგულირებელი
ორგანოების წარმომადგენლებისთვის. ვებინარი მიზნად ისახავდა
ევროკავშირსა (მათ შორის, საბერძნეთში) და საქართველოში
საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების საზედამხედველო
ორგანოების მიერ გატარებული აღსრულების და რეგულირების
ზომების კუთხით არსებული ტენდენციების მიმოხილვას.

ეთიკის კოდექსი პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის
ღონისძიება პროფესიონალ ბუღალტერთა ეთიკის კოდექსთან
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას დაეთმო. მას
IESBA-ის თავმჯდომარე, სტავროს თომადაკისი გაუძღვა. მისი
თანამომხსენებელი IESBA-ის უფროსი ტექნიკური დირექტორი, კენ
სიონგი გახლდათ. მომხსენებლებმა ბუღალტერთა ეთიკის
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოზე, ეთიკის კოდექსის
სტრუქტურასა და ამ სტანდარტის მსოფლიო მასშტაბით დანერგვის
პერსპექტივაზე ისაუბრეს. მათ ასევე კანონით დადგენილ წესებთან
შეუსაბამობის საკითხები და დამოუკიდებლობის ახალი
საერთაშორისო სტანდარტიც მიმოიხილეს.
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სფეროს სხვა მოვლენები
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და
დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-2 თემატური
ჯგუფის სხდომა
24 ივნისს, SARAS-ის თანამშრომლები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებულ
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის
ქვეკომიტეტის მე-2 თემატური ჯგუფის რიგით მე-5 სხდომას დაესწრნენ. შეხვედრა მიზნად
ისახავდა საქართველოს პროგრესის შეფასებას ევროკავშირთან სექტორული ინტეგრაციის
მიმართულებით. აღსანიშნია, რომ ევროპელი კოლეგების მხრიდან დადებითი შეფასება
მიეცა SARAS-ის მნიშვნელოვან პროგრესს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების
თვალსაზრისით.

ევროპარლამენტმა საქართველოში ევროასოცირების შეთანხმების
განხორციელების შესახებ ანგარიში დაამტკიცა
16 სექტემბერს, ევროპარლამენტმა
საქართველოში ევროასოცირების
შეთანხმების განხორციელების შესახებ
ანგარიში დაამტკიცა.
დოკუმენტში, რომელშიც საქართველო
სანდო და საიმედო პარტნიორად არის
მოხსენიებული, დადებითად არის
შეფასებული ქვეყნის პროგრესი საკვანძო
რეფორმების განხორციელებისა და
კანონმდებლობის დახვეწის
მიმართულებით. ანგარიშში,
ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს
გამჭვირვალობას, როგორც განვითარებისა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების
მთავარ საფუძველს და ამ მიმართულებით განხორციელებული სტრუქტურული
რეფორმების მნიშვნელობას ეხება.
აღსანიშნია, რომ ანგარიშის წინამორბედ სამუშაო დოკუმენტში, რომელიც თებერვლით
თარიღდება, ქვეყანაში მიმდინარე ანგარიშგება-აუდიტის სფეროს რეფორმაც არის
შეფასებული. დოკუმენტის მიხედვით, მას შემდეგ, რაც საწარმოებისთვის სავალდებულო
გახდა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის
მოთხოვნების შესრულება, საქართველოს აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის პრაქტიკა
თანდათან ევროკავშირისა და საერთაშორისო პრაქტიკებს უთანაბრდება.

MONEYVAL-მა საქართველოს შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის
დაფინანსების საწინააღმდეგო ზომების
შეფასების ექსპერტების კომიტეტმა (MONEYVAL) საქართველოს შესახებ, ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის
დაფინანსების მიმართულებით, მეხუთე
რაუნდის ერთობლივი შეფასების ანგარიში
გამოაქვეყნა. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ
საქართველომ ბოლო წლების
განმავლობაში მნიშვნელოვან პროგრესს
მიაღწია ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ
ბრძოლის მიმართულებით. ანგარიში
აგრეთვე მოიცავს შეფასებებს პროფესიული მომსახურების გამწევ პირებთან
(ბუღალტრები/აუდიტორები) და სფეროს ზედამხედველობასთან მიმართებით.

BARTA 2020 - საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის
დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა
16 დეკემბერს, ევროკავშირისა და
მსოფლიო ბანკის ფინანსური
ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების
ერთობლივმა პროექტმა, საქართველოს
ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და
ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის
ეროვნულ ფონდთან ერთად, საუკეთესო
წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის
ჯილდოს (BARTA) გადაცემის ვირტუალურ
ცერემონიას უმასპინძლა.
წლიური ჯილდოს მიზანია ანგარიშგების ახალ წესებთან შესაბამისობის ხელშეწყობა,
კომპანიებს შორის ჯანსაღი კონკურენციის წახალისება და კორპორაციული ანგარიშგების
საერთო სტანდარტის ამაღლება ქვეყნის მიერ ინვესტორთა ნდობის ზრდის პროცესში,
როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. SARAS-ი მეორე წელია BARTA-ს
მხარდამჭერებს შორის არის. კონკურსის ჟიურის განცხადებით, თითოეული ნომინანტის
წარდგენილი ინფორმაცია მაღალი ხარისხის იყო.
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საბჭო
საბჭო არის SARAS-თან არსებული ორგანო, რომელიც ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავს და იღებს
შესაბამის გადაწყვეტილებებს.

დავების განხილვა

თავის საქმიანობაში საბჭო ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით,
საქართველოს
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებითა
და
შეთანხმებებით,
აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს მარეგულირებელი ევროკავშირის
დირექტივებით, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“
საქართველოს კანონით, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტებითა და საბჭოს დებულებით.

სულ შემოვიდა 18 საჩივარი

განხილულია 17 საჩივარი

საბჭოს შემადგენლობა:

04

ნიკოლოზ გაგუა
საბჭოს თავმჯდომარე

13

აუდიტის მიმართულებით
ანგარიშგების მიმართულებით

საბჭოს წევრები:

ეკატერინე მიქაბაძე

ლევან საბაური

2019
ნიკოლოზ ყაველაშვილი

შოთა კომლაძე

საჩივრების სტატისტიკა

ირაკლი თუთარაშვილი

57

გიორგი ვასაძე

2020
საბჭოს მოწვეული პირები:

2017
სალომე სხირტლაძე

ანდრია მანელაშვილი

1

2018
6

18

26

საზოგადოებასთან ურთიერთობა
დისტანციური მომსახურება მიმდინარეობდა
ცხელი ხაზისა და მეილების საშუალებით.
SARAS.GOV.GE

-სა

-ზე განთავსდა სფეროში

REPORTAL.GE

მიმდინარე სიახლეები.

34,480 უნიკალური ვიზიტორი

50,484

315,141 წლიური ნახვა

881,364 წლიური ნახვა

უნიკალური ვიზიტორი

ჩაიწერა სასწავლო-საინფორმაციო სახის
ვიდეოინსტრუქციები.
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%

ხარვეზები

2,518

5,337

სხვა

ვიდეო ინსტრუქციები
საინფორმაციო ვიდეოები
ვებინარების ჩანაწერები

რეფორმა ერთ გვერდზე

27

მომზადება

გასაჯაროება

აუდიტი

ანალიზი

სარგებელი
01

სუბიექტები

სდპ

I

მარეგულირებელი
ჩარჩო

ფასს

აუდიტორები

სავალდებულო

REPORTAL.GE

საკრედიტო
სარეიტინგო
ბიურო

ფინანსური
ანგარიშგება

საკრედიტო
რეიტინგი

III

01

სავალდებულო

ფასს

სავალდებულო

მსს ფასს

01

02

კაპიტალის
ბაზრის
განვითარება

მმართველობის
ანგარიშგება
II

გაზრდილი
წვდომა
ფინანსებზე

ანალიტიკოსები,
ბროკერები
საინვესტიციო
ანალიზი

02

ელექტრონული
ფორმები

მსს ფასს

01

02

ფონდები

03

კონკურენციის
გაჯანსაღება

04

მკვლევარები,
კონსულტანტები

ნებაყოფლობითი

პროფილი

IV

03

გამარტივებული

სექტორული
ანალიზი და
პროგნოზირება

03

01
04

კრედიტორები

კრედიტორთა
ინტერესების
დაცვა

სანდოობის უზრუნველყოფა
სერტიფიკაცია

რეგისტრაცია

ხარისხის მონიტორინგი

განგრძობითი განათლება
მარეგულირებელი ჩარჩო

ინვესტიციები

სესხები

აუდიტის სტანდარტები
ეთიკის ნორმები
განათლების სტანდარტები

კონსიგნაციები

სახელმწიფო
უწყებები
რისკების მართვა,
შესაბამისობის
04
სტიმულირება

01

02
03

გამარტივებული
ადმინისტრირება

გრძელვადიანი კონტრაქტები

04

