
იური დოლიძე - სამსახურის უფროსი 



“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
შესახებ” საქართველოს კანონი ამოქმედდა 2016 წლის 25  

ივნისიდან 

სამსახურმა ფუნქციონირება დაიწყო 2016  

წლის სექტემბრიდან 

საბჭო დაკომპლექტდა 2016 წლის აგვისტოში 



რეფორმის მიზანი 

 

 კორპორაციული მართვის და სააღრიცხვო დისციპლინის გაუმჯობესება 

 ანგარიშგების სანდოობის ხარისხის ამაღლება 

 კაპიტალური ბაზრების განვითარების ხელშეწყობა 

 ფინანსური სექტორის ეფექტურობის ზრდის ხელშეწყობა 

 საინვესტიციო  გარემოს გაუმჯობესება 

 საგადასახადო ადმინისტრირების ეფექტურობის ზრდა 

 საზედამხედველო და საანგარიშგებო სფეროში ევროკავშირის და  მსოფლიოში 
წამყვანი პრაქტიკის გაზიარება და დანერგვა 

 

 



სამსახურის სტრუქტურა და ფუნქციები 

• აუდიტორთა რეესტრის მართვა 
• ხარისხის კონტროლის სისტემის 

მონიტორინგი 
• აუდიტორული სტანდარტების 

თარგმნა/შემოღება 
• მოკვლევა 

• ანგარიშგების პორტალის მართვა 
• ანგარიშგების ანალიზი და 

მიმოხილვა 
• სტანდარტების თარგმნა/შემოღება 
• მეთოდური მითითებები 

 

• პროფესიული განათლების 
სტანდარტების შემოღება 

• სასერტიფიკაციო პროგრამების 
აღიარება 

• პროფესიული ორგანიზაციების 
მონიტორინგი 

 
აუდიტის და პროფესიული განათლების 

ზედამხედველობა 
 
 

 
ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების ზედამხედველობა 
 

 

საბჭო 
 
 

 
აპარატი 

 
 

სამსახურის უფროსი 

• დავების ადმინისტრირება 
• საერთაშორისო 

ურთიერთობები 
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სიახლეები და 
მნიშვნელოვანი    

თარიღები 

აუდიტორთა და 
აუდიტორული 

ფირმების 
რეესტრები 

 

 

აუდიტის 
სტანდარტები 

 
პროფესიული 
განათლების 
სტანდარტები 

ანგარიშგების 
სტანდარტები 

და წესები 

ონლაინ 
ლექსიკონი 

აღიარებული 
სასერტიფიკაციო 
და განგრძობითი 

პროგრამები 

 

reportal.ge 

საინფორმაციო რესურსები 
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აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების რაოდენობა 

 17    

 208    

 104    

აუდიტორული ფირმა (სდპ დროებითი უფლება) 

აუდიტორული ფირმა 

ინდივიდუალური აუდიტორი 

სულ 225 აუდიტორული ფირმა 



აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების 2016 წლის 
შემოსავლები 

 -

 5 000 000

 10 000 000

 15 000 000

 20 000 000

 25 000 000

 30 000 000

ფინანსური 
ანგარიშგების 
აუდიტიდან 

სხვა აუდიტორული 
საქმიანობიდან 

საბუღალტრო 
მომსახურებიდან 

საგადასახადო 
მომსახურებიდან 

სხვა მსგავსი ბიზნეს 
საკონსულტაციო 
მომსახურებიდან 

 28 698 596    

 6 355 741    

 18 301 484    

 14 450 637    

 16 751 661    

 28 183 264    

 5 313 454    

 19 387 263    

 15 181 921    

 25 199 243    

2015 წელი 

2016 წელი 

2016 წლის შემოსავლები - 93,265,145  (TOP 10 - 74%)  
2015 წლის შემოსავლები - 84,558,119  (TOP 10 - 71%)  



პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა 
სულ სადაზღვევო თანხა  - 159,025,977 

 99 292 600    
 63% 

 48 400 177    
 30% 

 11 333 200    
 7% 

აუდიტორული ფირმები (TOP 10) 

აუდიტორული ფირმები (სხვა) 

ინდივიდუალური აუდიტორები 



აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებული თანამშრომლების 
რაოდენობა (2016 წ) 

 

 965    

 1 124    

 387    

აუდიტორული მომსახურება 

სხვა პროფესიული მომსახურება 

ადმინისტრაციული 

სულ 2,476 თანამშრომელი (TOP 10 - 919) 



წევრობა ქართულ პროფესიულ ორგანიზაციებში 

 253    
 62% 

 107    
 26% 

 47   
 12% 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია 

საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია 

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება ბას 

 
 - პროფესიული სერტიფიცირება 
 - განგრძობითი განათლება 
 - ეთიკა და დისციპლინა 



      

        

     

  
სამსახური 

 

 აღიარებს 

პროფესიული 
ორგანიზაცია 

პროფესიული 
სერტიფიცირების/განგრძობითი 
განათლების   სტანდარტებს და 

წესებს 

 ადგენს 

სასერტიფიკაციო 
პროგრამა/განგრძობითი 

განათლების კურსი 



  ხარისხის  კონტროლის  სისტემის მონიტორინგი 

• ინდივიდუალური აუდიტორი  
• აუდიტორული ფირმა 
• გარიგების პარტნიორი  

ვინ ექვემდებარება 

• ხარისხის კონტროლის სისტემა 
• აუდიტორული მომსახურების გარიგებები რა ექვემდებარება 

• სდპ აუდიტი - მინიმუმ 3 წელიწადში ერთხელ 
• არა-სდპ აუდიტი - მინიმუმ 6 წელიწადში ერთხელ მონიტორინგის სიხშირე 



saras.gov.ge 

 ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნდამენტური პრინციპები 

კონსერვატიულობა 

• აქტივები (გადაჭარბებული) 
 

• ვალდებულებები (შემცირებული) 
 

• ფუნქციონირებადი საწარმო 

სკეპტიციზმი 

• დამოუკიდებლობა 
• სიფრთხილე (თაღლითობა, 

შეცდომა) 
• მტკიცებულებებზე დაყრდნობა 
• კრიტიკული შეფასება 

ანგარიშგება აუდიტი 
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 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის ფარგლებში 
თანამშრომლობა - პროგრამული უზრუნველყოფა 

REPORTAL.GE RS.GE FAS.GE 



 უწყებათაშორისი თანამშრომლობა - 
ერთი ფანჯრის პრინციპი  

reportal.ge 

საქართველოს 
ეროვნული ბანკი 



სტიმულირება - შემოსავლების სამსახური 
(სსფ რეკომენდაცია) 

 
• სრულყოფილი აღრიცხვა  
და შიდა კონტროლი 
 

• სანდო  ანგარიშგება 

სუბიექტი 

 
 

• ანგარიშგების ეფექტური ანალიზი 
 

• ახალი პარამეტრები რისკების 
მართვის სისტემაში 
 

შემოსავლების 
სამსახური 

 
• საგადასახადო 
კონტროლის ოპტიმიზაცია 
 

• AEO სერტიფიკაცია 
 

ახალი გარემო 



 

 აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის პროცედურის სრულყოფა 

 

 

 აუდიტორების და ბუღალტრების სისტემაში აღრიცხვა და  

      მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების ანგარიშგება 

 

 

 სასერტიფიცაციო პროგრამის ჩათვლის მექანიზმი, საბიუჯეტო 

      ორგანიზაციების აუდიტის ხარისხის კონტროლი  

 

     

 პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტების განხილვა,  

      სწავლის შედეგებზე ორიენტირებული სტრატეგიული  

      თანამშრომლობა  

 

 

 IFRS for SMEs ტრენინგის მიწოდება სამიზნე აუდიტორიისთვის  

 

 
 

 საჯარო ინფორმაციის სინქრონიზაცია 

 

 

 

 

უწყებათაშორისი თანამშრომლობა 



 

 

 IFRS Foundation – IFRS, IFRS for SME, სატრენინგო მასალები 

 

 IFIAR - გამოცდილების, მეთოდოლოგიის გაზიარება (PCAOB, FRC, DFSA, ACRA, IRBA, KGK…) 

 

 IFAC  - პროფესიული ეთიკის კოდექსი, აუდიტორული მომსახურების სტანდარტები, ხარისხის 
კონტროლის სტანდარტი, განათლების სტანდარტები 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 



ონლაინ ლექსიკონი 

Inflows and outflows of cash and cash equivalents. (source - KT)

cash flow edge

cash flow risk

cash flow statement

cash inflow

English - Georgian    Cash flow

cash outflow

   Cash flow is the net amount of cash and cash-equivalents moving into and out of a business. Positive cash flow indicates that a 

company's liquid assets are increasing, enabling it to settle debts, reinvest in its business, return money to shareholders, pay expenses 

and provide a buffer against future financial challenges. Negative cash flow indicates that a company's liquid assets are decreasing. Net 

cash flow is distinguished from net income, which includes accounts receivable and other items for which payment has not actually 

been received. Cash flow is used to assess the quality of a company's income, that is, how liquid it is, which can indicate whether the 

company is positioned to remain solvent.

cash flow - ფულადი ნაკადი

თარგმანი

კონტექსტი

განმარტება  (EN)

ფასს ლექსიკონი ონლაინ თარგმნააუდიტის ლექსიკონი

თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი 



საერთაშორისო ურთიერთოებები 

 

სემინარები, ღონისძიებები, ტექნიკური დახმარება, ექსპერტიზა, 
კავშირების დამყარება, თარგმანი, ნორმატიული აქტების  

პროექტების მომზადება 

 

 

 

    TWINNING 

 

 

 

                               პროფესიული ორგანიზაციების მხარდაჭერა    
     (სწავლება, ხარისხის უზრუნველყოფა)  

    ტექნიკური დახმარება 

 

სხვა დონორები 



 
 
მისია:  სწორი გადაწყვეტილებების ხელშეწყობა სანდო 

საინფორმაციო რესურსებით  

 
ხედვა:  საქართველო - კიდევ უფრო სანდო და მიმზიდველი 

ქვეყანა  ბიზნესისა და დასაქმებისთვის 
 
 

ღირებულებები: 
 -     პროფესიონალიზმი, დროული რეაგირება, ობიექტურობა 

 -  განათლების, ხარისხის და განვითარების ხელშეწყობა 
 -  თანამშრომლობა საერთო მიზნების მისაღწევად  
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