
საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინსიტუციონალური

გაძლიერება

თვინინგის პროექტი

პანაიოტის იანოპულოსი

პროექტის ხელმძღვანელი

საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების
ზედამხედველობის საბჭო



პრეზენტაციაში მოცემული შინაარსი არის ავტორის 
პირადი მოსაზრებები და არ ნიშნავს, რომ ის 

გამოხატავს საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვისა და 
აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოს  
წევრების ან მისი თანამშრომლების შეხედულებებს



მითიდან

თვინინგის პროექტამდე



2011 2 012 2013 2014 2015 2016 2017

მშპ (მუდმივი 2010 წლის
ფასებში)

-9,1% -7,30% -3,20% 0,7% -0,3% -0,2% 1,40%

ინფლაცია: საშუალო წლიური 3,3% 1,5% -0,90% -1,3% -1,7% -0,8% 1,10%

შრომის ნაყოფიერება (EU-

28=100)**
85,5 85,9 86,9 86,2 83,2 81 79,7

უმუშევრობის დონე 17,9% 24,4% 27,50% 26,5% 24,9% 23,5% 21,5%

სახელმწიფო ინვესტიციები
(%მშპ)**

2,5% 2,5% 3,40% 3,7% 3,9% 3,2% 4,6%

ექსპორტი (საქონელი –

მიმდინარე ფასებში)*
24,3 27,6 27,6 27,1 25,9 25,4 28,8

იმპორტი (საქონელი –

მიმდინარე ფასებში)*
48,4 49,3 46,9 48,3 43,6 44,0 50,2

** წყარი: ევროსტატი, საბერძნეთის სტატისტიკური უწყება

ძირითადი მონაცემები
მთავარი ეკონომიკური მაჩვენებლები * მლრდ.  ევრო



დაწესდეს
აუდიტის
ხარისხის
კონტროლის
და
ინსპექტირებ
ის მდგრადი
სისტემა

აღსრულდეს
კორპორაციუ
ლი
ანგარიშგება
და
ანგარიშგების
სტანდარტებ
ის გამოყენება

დაინერგოს
პროფესიული
სასერტიფიკა
ციო
პროგრამების
და
საგამოცდო
პროცესების
აღიარების
სწორი
პროცესი

გაიზარდოს
ადამიანური
რესურსების

მართვის
შესაძლებლო

ბები

დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებსა და
პრაქტიკასთან

თვინინგის პროექტი - მიზანი



ნაკლოვანებებ
ის (GAP)

ანალიზი

საკანონმდებლო
ცვლილებების

შემუშავება

ზემოქმედების
შეფასება

თვინინგის პროექტი – პროცესი



სემინარები

მონიტორინგი
კონსულტაციები

ტრენინგები

პრაქტიკული
სავარჯიშოები

სასწავლო
ვიზიტები

აქტივობები

თვინინგის პროექტი – პროცესი



ივნისი 2013 • დირექტივა 34/2013

აპრილი 2014 

• დირექტივა 56/2014 და ევროსაბჭოს
რეგულაცია 537/2014

17 ივნისი
2016

• ევროკავშირის ახლად შემოღებული
რეგულაციები

ევროკავშირის კანონმდებლობა აუდიტისა და ფინანსური
აღრიცხვის საკითხებზე



მიღებულია
ევროკავშირის
ხელმძღვანელ
ობის მიერ
მრავალი
რესურსის
გამოყენების
და საჯარო
კონსულტაციე
ბის შედეგად

ევროკავშირის
პოლიტიკისა და
პროცედურების
თანმიმდევრულო
ბის
უზრუნველყოფა, 

რაც გავლენას
მოახდენს
დასაქმების, 

სამუშაო
პირობების, 

ჯანმრთელობისა
და
უსაფრთხოების
სფეროებზე

ფინანსური
ბაზრის

მდგრადობის , 

გამჭვირვალობის, 

თავისუფალი
ვაჭრობის და
თავისუფალი

გადაადგილების
გაძლიერება

ევროკავშირის
ფარგლებში

გავლენა
ინვესტორთა

ნდობაზე, 

ბიზნესის
განვითარებასა

და
ეკონომიკურ

ზრდაზე

Twinning project 1 ევროკავშირის კანონმდებლობა აუდიტისა და ფინანსური
აღრიცხვის საკითხებზე



დირექტივა 34/2013 – ძირითადი გზვანილები

- გამარტივება

- შესადარისობა

- აღქმის სიმარტივე

- მიკრო საწარმოებისთვის
გამარტივება

- ფინანსური
ანგარიშგებები

- გამჭვირვალობა

- ფინანსური აღრიცხვის
ჰარმონიზაცია

- სააღრიცხვო სისტემები

- უნიფიცირებული
კატეგორიები და
განმარტებები

„ჯერ მცირეზე
იფიქრე“



დირექტივა 56/2014 და რეგულაცია 537/2014 – ძირითადი
გზავნილები

-ინვესტორების ნდობა

- რეგისტრირებულ აუდიტორთა
დამოუკიდებლობა

- აუდიტის ზედამხედველობა

- საზოგადოებრივი
დაინტერესების პირთა მიმართ
სავალდებულო აუდიტის
გამკაცრებული მოთხოვნები

- ინტერესთა კონფლიქტის  
რისკის შემცირება

-საწარმოთა მეთვალყურეობა და
დამოუკიდებლობის წესები

-აუდიტის კომიტეტები

- სახელმწიფო ზედამხედველობა
და პროფესიულ
ორგანიზაციებისადმი
დელეგირებები

-არააუდიტორული
მომსახურეობა

-მოკვლევა და სანქციები



ბიზნეს
გარემოს
გამჭვირვალობ
ის გაძლიერება

საკანონმდებ
ლო და
ნორმატიული
ჩარჩოს
შესაბამისობაშ
ი მოყვანა

საზოგადოებრივი
დაინტერესების
პირთა
გახსნილობის და
გამჭვირვალობის
გაზრდა, აგრეთვე
მცირე და საშუალო
საწარმოთა
ხელშეწყობა

საქართველოს
ევროპულ და
გლობალურ
ეკონომიკაში
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

პროექტის შედეგები



მადლობა
ყურადღებისთვის


