სამსახურის ფუნქციები
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახური არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს (შემდგომ – სამინისტრო) სისტემაში
შემავალი
სახელმწიფო
საქვეუწყებო
დაწესებულება,
რომელიც
საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობას.
სამსახურის ფუნქციებია:
ა) კანონის შესაბამისად, გამოსაყენებლად სავალდებულო საერთაშორისო
სტანდარტებისა და სხვა ნორმების ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღება და მეოთხე
კატეგორიის საწარმოებისათვის და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირებისათვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების დადგენა;
ბ) ანგარიშგებების მომზადებისა და წარდგენის წესების განსაზღვრა, ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში ერთიანი პოლიტიკისა და სხვა
სამართლებრივი აქტების შემუშვება, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების (შემდგომ –
სდპ) მიმართ დამატებითი მოთხოვნებისა და წესების განსაზღვრა, მათ შორის შესაბამის
მარეგულირებელ/საზედამხედველო ორგანოსთან ერთად;
გ) აუდიტორული საქმიანობის განსახორციელებლად შესაბამისი წესებისა და
მოთხოვნების განსაზღვრა;
დ) აუდიტორთა/აუდიტორულ ფირმათა პროფესიული პასუხისმგებლობის
დაზღვევის მიზნით, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან – საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო
ზედამხედველობის
სამსახურთან
შეთანხმებით,
პროფესიული
პასუხისმგებლობის დაზღვევის წესების შემუშავება;
ე) ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის
განსაზღვრა, წინასწარი შედეგების განხილვის, გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისა და
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის ანგარიშის გასაჩივრების პროცედურების
დადგენა;
ვ) რეესტრში რეგისტრირებული აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის ხარისხის
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელება;
ზ) კანონით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისათვის პასუხისმგებლობის
დაკისრება;
თ) ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი განათლების
საერთაშორისო სტანდარტების (IES) და ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნების
შესაბამისად პროფესიული სასერტიფიკაციო განათლების, საგამოცდო პროცესისა და
განგრძობითი განათლების მიმართ მოთხოვნების განსაზღვრა და შესაბამისი სტანდარტების
დამტკიცება;
ი) კანონით გათვალისწინებული სტანდარტების, წესებისა და მეთოდოლოგიის
განხილვა და დამტკიცება;

სამსახურის ფუნქციები
კ) სასერტიფიკაციო პროგრამების დადგენა, საგამოცდო პროცესის აღიარების წესისა და
განგრძობითი განათლების პროგრამების აღიარების წესის განსაზღვრა;
ლ) დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად, სასერტიფიკაციო პროგრამების,
საგამოცდო პროცესისა და განგრძობითი განათლების პროგრამების აღიარება;
მ)
პროფესიული
ორგანიზაციების,
სპეციალიზებული
გამოცდების
განმახორციელებელი ორგანოს და კანონით განსაზღვრული პროფესიული განათლების
საქმიანობით დაკავებული სხვა პირების მიერ კანონთან და სამსახურის მიერ დადგენილ
წესებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგის განხორციელება;
ნ) რეესტრის, აღიარებული სასწავლო პროგრამებისა და განგრძობითი განათლების
პროგრამების,
სპეციალიზებული
გამოცდების
განმახორციელებელი
ორგანოების
რეესტრებისა და ანგარიშგებების ვებგვერდის წარმოება სამსახურის მიერ დადგენილი
წესებისა და ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნების შესაბამისად;
ო) კანონის შესაბამისად, დაინტერესებული პირების მიერ მეოთხე კატეგორიის
საწარმოების მიერ სამსახურისათვის წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების მოთხოვნის
წესის შემუშავება;
პ) მოკვლევის სისტემის ჩამოყალიბება, მოკვლევის ჩატარების წესებისა და
მეთოდოლოგიის შემუშავება, საკუთარი ინიციატივით ან/და წარმოდგენილი განცხადების
ან/და საჩივრის საფუძველზე აუდიტორთან/აუდიტორულ ფირმასთან დაკავშირებით
მოკვლევის ინიცირება;
ჟ) სამართალდარღვევათა თავიდან აცილება და გამოვლენა კომპეტენციის ფარგლებში;
რ) სუბიექტების მიერ წარდგენილი ანგარიშგებების კანონითა და მის საფუძველზე
მიღებული ნორმატიული აქტებით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შერჩევით
გადამოწმება, რისკზე დაფუძნებული მიდგომის საფუძველზე და წარმოდგენილი
ანგარიშგებების საჯაროობის უზრუნველყოფა;
ს) სუბიექტის რისკების მართვის სისტემის საფუძველზე შესწავლა;
ტ) ბუღალტრული აღრიცხვისა
მითითებების შემუშავება და დამტკიცება;

და

ანგარიშგების

საკითხებზე

მეთოდური

უ) იმ სახელმწიფოთა განსაზღვრა, რომელთა ბუღალტერთა საერთაშორისო
ფედერაციის (IFAC) ნამდვილ წევრსაც ექნება რეესტრში დარეგისტრირების უფლება;
ფ) სამსახურის მიერ შემუშავებული სტანდარტებისა და წესების გამოყენებასთან
დაკავშირებით განმარტებების გაცემა;
ქ) თავისი ინიციატივით ან/და ,,ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“
საქართველოს
კანონით
განსაზღვრული,
საქართველოში
მოქმედი
ეროვნული
მარეგულირებელი ორგანოს (შედმგომ – მარეგულირებელი ორგანო) სამინისტროსათვის

სამსახურის ფუნქციები
მიმართვის საფუძველზე, სუბიექტისათვის სდპ-ის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით
სამინისტროსთან და საბჭოსთან ურთიერთობის კოორდინაცია;
ღ) კანონის რეგულირების სფეროსათვის მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით
სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

