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1. პერიოდი სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის დაარსებამდე (1920-1956 წ.წ.)

სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის შექმნასა და საქმიანობამდე, კომპანიების

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარება ხდებოდა ფორმალურად, აუდიტორული

პროფესიის არარსებობის გამო.

Ι. საბერძნეთში აუდიტორული პროფესიის ორგანიზაციული სტრუქტურისა და 
მოქმედების ისტორიული განვითარება
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 2. სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (SOL) ფუნქციონირების პერიოდი 

(1957 - 1992 წ.წ.) 

 საბერძნეთში აუდიტის პროფესიას ორგანიზებული ფორმა მიეცა 3329/1955 კანონის ამოქმედების დღიდან, 

რომლის საფუძველზე დაარსდა  სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა პროფესიული უწყება, რომელმაც დაიწყო 

ფუნქციონირება 1995 წელს და მიზნად ისახავდა კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების სავალდებულო აუდიტის 

ჩატარებას ისევე, როგორც სხვა ნებისმიერი ტიპის საწარმოს მმართველობითი სისტემის შემოწმებას. ორგანიზაცია 

SOL-ი წარმოადგენდა სერტიფიცირებულ  ბუღალტერთა კონსორციუმს, რომელიც ახორციელებდა აუდიტს, 

რომელსაც ნიშნავდა SOL-ის სამეთვალყურეო საბჭო.

 SOL-ი  აუდიტს ატარებდა სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა და მათ თანამშრომელთა დახმარებით  

(თანამშრომელთა 3 დონე არსებობდა - თანაშემწეები და I და II კატეგორიის პრაქტიკანტი აუდიტორები), 

რომლებიც  SOL-ის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ ანაზღაურებად თანამშრომლებს წარმოადგენდნენ.
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 SOL-ს  მართავდა მთავრობის მიერ დანიშნული სამეთვალყურეო საბჭო  და  შედგებოდა ფინანსური (ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტის) ცოდნისა და გამოცდილების მქონე პირებისგან. თავმჯდომარე უნდა ყოფილიყო ეკონომიკის 

ფაკულტეტის ლექტორი, პროფესორი ან აუდიტორთა პალატის კონსულტანტი. ყოველდღიურ მმართველობას 

მმართველი კომიტეტი აწარმოებდა, რომელსაც სერტიფიცირებულ  ბუღალტერთა პლენარულ სხდომაზე ირჩევდნენ. 

მისი თავმჯდომარე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი იყო.

 ახალი წევრების (I და II კატეგორიის პრაქტიკანტი აუდიტორები) მიღება ხორციელდებოდა ეკონომიკური სპეციალობის 

კურსდამთავრებულებს შორის საჯარო კონკურსის ჩატარების საფუძველზე. სამეთვალყურეო საბჭოს ეკისრებოდა 

ასოციაციის წევრთა დასაქმება, წახალისება, წევრთა ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრა, აუდიტის საფასურის 

განსაზღვრა, ისევე როგორც დისციპლინური უფლებამოსილების განხორციელება. 

 სავალდებულო აუდიტის ჩატარების პროცესში აუდიტორი არ იყო ჩართული ამ დავალების განაწილებაში, და არც 

აუდიტის საფასურის განსაზღვრაში, რაც უზრუნველყოფდა მისი დამოუკიდებლობის ყველაზე მნიშვნელოვან გარანტიას.   

ნებისმიერ შემთხვევაში, აუდიტორთა 5-წლიანი როტაცია იყო მიღებული პრაქტიკა. 
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 1993 წლიდან დღემდე (SOEL)

 სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის გაუქმება, სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ინსტიტუტის ჩამოყალიბება და აუდიტორული ფირმების საქმიანობა

1992 წელს მთავრობამ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო იმისათვის, რომ საბერძნეთშიც განეხორციელებინა
აუდიტორული პროფესიის ორგანიზების ის ფორმა, რომელიც ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში აუდიტორულ
ფირმებში არსებობდა. პრეზიდენტის 226/1992-ის განკარგულების საფუძველზე სერტიფიცირებულ საჯარო
ბუღალტერთა ასოციაციის შესახებ ბევრი დებულება გაუქმდა და აუდიტორთა ასოციაცია დაარსდა (SOE),
რომელსაც მოგვიანებით სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ინსტიტური დაერქვა (SOEL). ის შედგებოდა
დამოუკიდებელი პროფესიონალი აუდიტორებისაგან, რომლებიც იყვნენ დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში.

.

სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ინსტიტუტის 

ჩამოყალიბება
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 სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა ინსტიტუტირ საერთო კრების შემადგენლობაში შედიან ისინი, ვინც 

რეგისტრირებულნი არიან სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერთა და აუდიტორთა სპეციალურ რეესტრში, არ 

შეუწყვეტიათ პროფესიული საქმიანობა და აქვთ შემდეგი მოვალეობები:

  იღებენ გადაწყვეტილებას პროფესიული საქმიანობის ორგანიზებასა და განხორციელებასთან 

დაკავშირებულ ყველა საკითხზე;

  ამტკიცებენ ინსტიტუტის წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებასა და ბიუჯეტს.

  ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ ირჩევენ თავმჯდომარეს და სამეთვალყურეო და სამეცნიერო საბჭოს 

წევრებს. 

SOEL-ის მართვის ორგანოები 
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სამეთვალყურეო საბჭო შედგება ცხრა (9) წევრისა და მისი თავმჯდომარისაგან, რომელთაც ირჩევს საერთო კრება სამ

წელიწადში ერთხელ. სამეთვალყურეო საბჭო SOEL-ის, როგორც იურიდიული პირის, მართვას აწარმოებს და

პასუხისმგებელია აუდიტორთა საქმიანობის ზედამხედველობაზე, კერძოდ კი:

  აწარმოებს ინსტიტუტის ფინანსების მართვას, ადგენს წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებასა და ბიუჯეტს და წარუდგენს

დასამტკიცებლად საერთო კრებას.

  ატარებს პროფესიულ გამოცდებს სერტიფიცირებულ ბუღალტრად და აუდიტორად მუშაობის ლიცენზიის

მოსაპოვებლად.

  კომპეტენტური ორგანოების მეშვეობით ახორციელებს პროფესიული ორგანიზაციის ზედამხედველობას და

აკონტროლებს თუ რამდენად შეესაბამება აუდიტორის საქმიანობა პროფესიული ეთიკის ნორმებს, რომლითაც ხდება

გაწეული მომსახურების ხარისხისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და პროფესიის პრესტიჟის ამაღლება.
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  სამეცნიერო საბჭოს წინასწარი დასკვნის შემდეგ, გამოსცემს რეგულაციებს, რომლებიც ეხება აუდიტის 

სტანდარტების განსაზღვრას, ახალ საჭიროებებზე მორგებას და გამოყენებას. 

  სამეცნიერო საბჭოს წინასწარი დასკვნის შემდეგ აუდიტის პროფესიასთან დაკავშირებით გამოსცემს ზოგად 

მითითებებს.

 ახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ ან საერთო კრების გადაწყვეტილებით მინიჭებულ ნებისმიერ სხვა 

უფლებამოსილებას. 

 აღსანიშნავია, რომ 2003 წლამდე, ანუ 3148-ე კანონის დებულებების ძალაში შესვლამდე,  მის ეკისრებოდა შემდეგი  

უფლებამოსილებანი:

  იურიდიული კვალიფიკაციის მქონე ბუღალტრების დანიშვნა აუდიტორებად  და მათი რეგისტრაცია სპეციალურ 

რეესტრში. 

  ინსტიტუტის ნებისმიერი წევრის გარიცხვის უფლებამოსილება.
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 სამეცნიერო საბჭო შედგება ოთხი წევრისა და ერთი თავმჯდომარისაგან, რომელთაც საერთო კრება ირჩევს 

ინსტიტუტის მოქმედი ან ყოფილი სერტიფიცირებული ბუღალტრებისა და აუდიტორებისგან, ისევე როგორც 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბუღალტრული აღრიცხვის ან აუდიტის სასწავლო 

დისციპლინების პედაგოგებისგან.  

 სამეცნიერო საბჭო ამზადებს ან შეიმუშავებს რეგლამენტებს, მითითებებსა და სამეთვალყურეო საბჭოს 

უფლებამოსილებასთან დაკავშირებულ სხვა სამეცნიერო ტექსტებს, იძლევა მოსაზრებას მის მიერ განსახილველ 

საკითხებზე. 

 1993-2004 წლების შემოწმების დროს, აუდიტორებმა გამოიყენეს სერტიფიცირებულ  ბუღალტერთა ყოფილი 

ასოციაციის აუდიტის სტანდარტები, რომლებიც  სამეთვალყურეო საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილებით მიიღეს. 

ეს სტანდარტები შეესაბამებოდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტის ძირითად პრინციპებს.
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 დისციპლინური საბჭო შედგებოდა: (ა) მოქმედი ან ყოფილი მაგისტრატი მოსამართლისგან, რომელიც ინიშნებოდა

თავმჯდომარედ, (ბ) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრისგან, რომელიც მისი მოვალეობის დროებით შემსრულებელთან ერთად

ინიშნებოდა სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, და (გ) აუდიტორისგან, რომელიც მისი მოვალეობის დროებით

შემსრულებელთან ერთად საერთო კრების მიერ ინიშნებოდა, უფლებამოსილი იყო მისი წევრების მიმართ

დისციპლინარული ქმედებების განხორციელების საკითხებში.

 2003 წელს, 3148 კანონისა და ევროკავშირის მითითებების შესაბამისად, დაარსდა საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და

აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭო (HAASOB), რომელსაც აუდიტორთა საქმიანობაზე ყველა სახის

ზედამხედველობითი პასუხისმგებლობა დაეკისრა, ისევე როგორც მათი კონტროლი დისციპლინურ საკითხებში.

 2008 წელს, როდესაც დასრულდა  ევროკავშირის 2006/43/ΕU დირექტივის გადმოტანა  საბერძნეთის ეროვნულ 

კანონმდებლობაში (#3693), მივიღეთ შემდეგი შედეგები:  

  პროფესიული საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის პირობები.

  პროფესიული გამოცდების ჩატარება თეორიული ცოდნის და მის პრაქტიკაში გამოყენების შემოწმების  მიზნით.
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  პროფესიული გამოცდების, პრაქტიკისა და სწავლის გაგრძელებისგან განთავისუფლება.

  აუდიტორთა საჯარო რეესტრის ადმინისტრირება.

  IFAC (ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის) პროფესიული ეთიკის კოდექსის ძირითადი პრინციპების 

დაცვა.

  საერთაშორისო აუდიტის სტანდარტებთან შესაბამისობა.

  დისციპლინური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განსაზღვრა.

 2017 წელს  #4449-კანონის  და #3693/2008-კანონის რედაქტირებული ვერსიის საფუძველზე განხორციელდა 

საბერძნეთის კანონმდებლობისა და ევროკავშირის 2014/56-ის დირექტივის  შესაბამისობაში მოყვანა. საბოლოოდ 

შეიცვალა ევროკავშირის დირექტივა #2006/43  და ძალაში შევიდა სდპ-ების სავალდებულო აუდიტის ჩატარების 

მოთხოვნების შესახებ ევროკავშირის რეგულაცია # 537/2014.

 ყველა ამ საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ სერტიფიცირებული საჯარო ბუღალტერთა ინსტიტუტი (SOEL) 

დღეს იქცა აუდიტორთა პროფესიულ ორგანიზაციად.  
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 ΙΙ. ბუღალტრისა და საგადასახადო ექსპერტის, აუდიტორის და აუდიტორული ფირმის 
ლიცენზიების გაცემა

საბერძნეთში ბუღალტრისა და საგადასახადო ექსპერტის პროფესიული საქმიანობის ლიცენზიას გასცემს ერთი ორგანო -

საბერძნეთის ეკონომიკის პალატა და აუდიტორთა და აუდიტორულ ფირმათა პროფესიული საქმიანობის ლიცენზიას

გასცემს HAASOB .

ა) ბუღალტრისა და საგადასახადო ექსპერტის ლიცენზიის გაცემა

 ბუღალტრისა და საგადასახადო ექსპერტის პროფესიული საქმიანობის ლიცენზია იყოფა 2 კატეგორიად და ის საბერძნეთის ეკონომიკის

პალატის მიერ გაიცემა.

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საფინანსო-ეკონომიკის განხრით კურსდამთავრებულებს, ისევე როგორც უმაღლესი 

პროფესიულ-ტექნიკური საგანმანათლებლო დაწესებულებების მენეჯმენტისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს აქვთ II 

კატეგორიის ლიცენზიის მიღების უფლება. 

 ზემოაღნიშნულებს, 3-წლიანი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების შემდეგ შეუძლიათ მოიპოვონ I  კატეგორიის ლიცენზია, თუ 

გაივლიან სასწავლო პროგრამას ბუღალტრული აღრიცხვის და საგადასახადო საკითხებში და მიიღებენ საბოლოო შეფასებას.  
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ბ) ლიცენზიის გაცემა სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტრებისა და აუდიტორებისთვის

 2008 წლამდე, აუდიტორებს პროფესიული საქმიანობის ლიცენზიას SOEL-ი გასცემდა. 2008 წლის შემდეგ კი 

პროფესიული საქმიანობის ლიცენზიას HAASOB-ი გასცემს.

 აუდიტორთა და ბუღალტერთათვის პროფესიული ლიცენზიის გაცემისთვის საჭიროა შემდეგი პირობების დაცვა:

  იყოს SOEL-ის წევრი.

  აკმაყოფილებდეს კეთილსინდისიერების მოთხოვნას და არ იყოს ნასამართლევი რაიმე დანაშაულებისთვის.

  იყოს უნივერსიტეტის ან ტექნიკური ინსტიტუტის ეკონომიკური ფაკულტეტის კურსდამთავრებული.
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  ფლობდეს თეორიულ ცოდნას, სულ მცირე, ევროკავშირის დირექტივა № 2006/43-ის მე-8 მუხლით 

გათვალისწინებულ საგნებში, რაც დასტურდება პროფესიული გამოცდების წარმატებით ჩაბარებით. 

  წარმატებით ჰქონდეს გავლილი პრაქტიკის სულ მცირე ხუთი (5) წელი, ხოლო პროფესიული გამოცდების 

დასრულებიდან უნდა იყოს გასული, როგორც მინიმუმ, ორი (2) წელი ( პრაქტიკა აუდიტორთან ან აუდიტორულ 

ფირმაში, რომელთაც ლიცენზია რომელიმე წევრ სახელმწიფოში აქვთ მიღებული) 

  აუდიტორებს, რომელთაც პროფესიული ლიცენზია ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოში აქვთ მიღებული, 

საბერძნეთშიც შეუძლიათ პროფესიული ლიცენზიის მოპოვება, იმ პირობით, თუ სპეციალურ პროფესიულ 

გამოცდებს ბერძნულ ენაზე ჩააბარებენ.

 პროფესიული ლიცენზიის შესანარჩუნებლად, აუდიტორები ვალდებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ 

განგრძობითი განათლების პროგრამებში.
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 გ) ლიცენზიის გაცემა აუდიტორული ფირმისთვის

 აუდიტორული ფირმისთვის პროფესიული ლიცენზიის გაცემისთვის საჭიროა შემდეგი პირობების დაცვა:

 ა) ფიზიკური პირები, რომლებიც აუდიტორული ფირმის სახელით ახორციელებენ სავალდებულო აუდიტს უნდა 

ფლობდნენ საბერძნეთში  აუდიტორთა და ბუღალტერთა ლიცენზიას.

 ბ) აუდიტორულ ფირმაში ხმათა უმრავლესობა უნდა მიეკუთვნებოდეს იმ აუდიტორულ ფირმებს ან აუდიტორებს,

რომლებიც აღიარებულნი არიან საბერძნეთში ან გააჩნიათ ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მიერ გაცემული ლიცენზია

და აკმაყოფილებენ 4449/2017 (GG 7/A/2017 კანონის მე-5 და მე-7 მუხლებიდან 11-ე და/ან 13-ე მუხლების ჩათვლით

მოთხოვნებს.

 გ) აუდიტორული ფირმის მმართველი ან ადმინისტრაციული ორგანოების სულ მცირე 2/3-ს უნდა ფლობდნენ

საბერძნეთში აღიარებული აუდიტორული ფირმები, ან აუდიტორები, რომლებსაც გააჩნიათ ნებისმიერი წევრი

სახელმწიფოს მიერ გაცემული ლიცენზია.

 დ) აუდიტორული ფირმა უნდა აკმაყოფილებდეს კეთილსინდისიერების მოთხოვნას. 
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 პირობებიც სრულიად განსხვავებულია (აუდიტორის ლიცენზიის მოპოვებისთვის საჭიროა 19 გამოცდის

წარმატებით ჩაბარება, ხოლო ბუღალტერთათვის აუცილებელია სემინარზე დასწრებისას მიღებული შეფასება).

 საბერძნეთის ეკონომიკის პალატის უფლებამოსილებაში არ შედის ბუღალტრის ლიცენზიის გაცემა აუდიტორზე,

და თუ აუდიტორი გადაწყვეტს შეიცვალოს პროფესია ან შეწყვიტოს აუდიტორად მუშაობა და დაიწყოს

ბუღალტრული საქმიანობა, მან უნდა დააკმაყოფილოს მისთვის დაწესებული მოთხოვნები, ანუ ჯერ მოიპოვოს II

კატეგორიის ლიცენზია და გარკვეული წლების პროფესიული გამოცდილების და შესაბამის სემინარებზე

დასწრების შემდეგ უკვე მიიღოს I კატეგორიის ლიცენზია.

ერთი ორგანო გასცემს აუდიტორის ლიცენზიას ( HAASOB)

და სხვა ორგანო - საგადასახადო აღრიცხვის ექსპერტის ლიცენზიას (საბერძნეთის

ეკონომიკის პალატა).
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ΙΙΙ. აუდიტორთა, აუდიტორულ ფირმათა და
პრაქტიკანტ  აუდიტორთა  სპეციალური რეესტრი

აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომლებიც პროფესიული ლიცენზიის მფლობელები არიან, უნდა
დარეგისტრირდნენ აუდიტორთა რეესტრში.

რეესტრის პროცედურულ საკითხებზე პასუხისმგებელია აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაცია (SOEL).

პრაქტიკანტი აუდიტორები:

 სპეციალური რეესტრი პრაქტიკანტი აუდიტორებისთვის.

 პრაქტიკანტ აუდიტორთა რეესტრში შეიძლება დარეგისტრირდეს ფინანსების მიმართულებით უმაღლესი ან
ტექნიკური განათლების მქონე პირი, ან მაგისტრის ხარისხის მქონე პირი.

 პროფესიული ორგანიზაცია (SOEL) აკონტროლებს პრაქტიკანტი აუდიტორის საქმიანობას მანამ, სანამ ის გახდება 
აუდიტორი.
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 IV. განათლება 

1997 წელს დაარსდა აუდიტორთა და ბუღალტერთა საგანმანათლებლო დაწესებულება (I.E.S.O.E.L.) - ინსტიტუტი,

რომელიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის (SOL) ტრადიციას განაგრძობდა, რომელიც, თავის მხრივ,

1955 წლიდან თავის წევრებს უზრუნველყოფდა მაღალი დონის განათლებით.

მიზანი: აუდიტის პროფესიაში დამწყები სპეციალისტებისთვის პროფესიული გადამზადების კურსების

შეთავაზება.
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დღეს ინსტიტუტს 4600-ზე მეტი სტუდენტი ჰყავს, როგორც აუდიტის დარგიდან, ასევე მის ფარგლებს გარეთ,

რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ხუთ პროგრამაში:

 (ა) აუდიტორთა სამაგისტრო პროფესიული გადამზადების ორწლიანი პროგრამა (METKEL) გამოყენებითი
აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საგნებში უმაღლესი საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა (ΑΕΙ) და უმაღლესი პროფესიული-ტექნიკური საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ΤΕΙ)
კურსდამთავრებულთათვის. განკუთვნილია აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიის სხვადასხვა
კომპანიებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისთვის,

 (ბ) სამაგისტრო პროგრამა (MASTER) გამოყენებით აღრიცხვასა და აუდიტში კაპოდისტრიის სახელობის ათენის
ეროვნულ უნივერსიტეტთან (EKPA) თანამშრომლობით,
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 (ბ) სამაგისტრო პროგრამა გამოყენებით ბუღალტრულ აღრიცხვასა და აუდიტში სალონიკის 

მაკედონიის უნივერსიტეტთან (EKPA) თანამშრომლობით, 

 (დ) გამოცდების ერთობლივი სქემა  (Joint Examination Scheme – JES), რომელიც შემუშავებულია 

ACCA–სთან თანამშრომლობით, და 

 (ე)  აკრედიტებული საწევრო პროგრამა (Accredited Membership Programme - AMP) ICAEW–სთან 

თანამშრომლობით. ამრიგად, სტუდენტებს აუდიტორთა და ბუღალტერთა სფეროში 

საერთაშორისო ასპარეზზე დიდი პერსპექტივა და ფართო შესაძლებლობები ეძლევათ. 
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V. აუდიტორის უწყვეტი განათლება

პროფესიული ორგანიზაცია SOEL უზრუნველყოფს აუდიტორთა განგრძობით განათლებას I.E.S.O.EL.–ის

მეშვეობით :

 სავალდებულო აუდიტორის ლიცენზიის შესანარჩუნებლად განგრძობითი განათლების სულ მცირე 120 საათის

გავლა ყოველი სამი წლის მანძილზე;

 პრაქტიკანტი აუდიტორების პროფესიული გადამზადება აუცილებელი თეორიული ცოდნის მისაღებად, რაც

გამყარებული იქნება პროფესიული გამოცდების საშუალებით;

 ბიზნესის სფეროს აღმასრულებელი პირებისთვის განკუთვნილი პროფესიული ტრენინგები ფინანსური

აღრიცხვის სფეროში მეტი ინფორმაციის გაზიარების მიზნით.
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აუდიტორული ფირმები

 საბერძნეთში ფუნქციონირებს 54 აუდიტორული ფირმა, სადაც დასაქმებულია 931  აუდიტორი/ 

ბუღალტერი და  1536 პრაქტიკანტი აუდიტორი.

 აუდიტორული ფირმები კლასიფიცირდება აუდიტის პერსონალის მიხედვით შემდეგნაირად:

 ექვსი უდიდესი ფირმა იღებს აუდიტის მთლიანი შემოსავლის დაახლოებით 80% -ს.

დასაქმებული აუდიტორები და პრაქტიკანტები ევროკავშირი

100-ზე მეტი ადამიანისგან შემდგარი პერსონალი 6

50-100 ადამიანისგან შემდგარი პერსონალი 2

20-50 ადამიანისგან შემდგარი პერსონალი 5

12-49 ადამიანისგან შემდგარი პერსონალი 14

10-ზე ნაკლები ადამიანისგან შემდგარი პერსონალი 27

საერთო ჯამი: 54
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 VII. საერთაშორისო ორგანიზაციები

 SOEL-ი წარმოადგენს დამფუძნებელ წევრს და შედის საერთაშორისო და რეგიონალური მასშტაბის 

პროფესიონალურ ორგანიზაციების შემადგენლობაში, როგორიცაა:

• ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტი (International Accounting 

Standards Committee - IASC).

• ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია (International Federation of Accountants - IFAC).

• ევროპის ბუღალტერთა ფედერაცია (Accountancy Europe).

• ხმელთაშუაზღვისპირელ ბუღალტერთა ფედერაცია (Federation des Experts Comptables Mediterraneen -

FCM.)
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 VIII. ხარისხის კონტროლი

- საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები

ხარისხის კონტროლის სისტემის ზედამხედველობასა და საზოგადოებრივი დაინტერესების პირთა

სავალდებულო აუდიტის შესრულებაზე პასუხისმგებელნი არიან დირექტორთა საბჭო და HAASOB-ის

ხარისხის კონტროლის საბჭო. HAASOB-ს დანიშნული ჰყავს „უფლებამოსილი აუდიტორები“, რომლებიც,

ერთი მხრივ ამოწმებენ აუდიტორების მიერ კანონების დაცვას და სტანდარტების შესაბამისობას და, მეორე

მხრივ, ამზადებენ და წარუდგენენ HAASOB-ის ხარისხის კონტროლის საბჭოს ანგარიშს.

- არა-სდპ საწარმოები

SOEL-ის დაქვემდებარებაში მყოფი ხარისხის კონტროლის კომიტეტი, მისი ფინანსური მხარდაჭერით ამოწმებს

არა-სდპ საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის კონტროლის სისტემის ფუქნციონირებას და

აუდიტორებისა და ბუღალტრების მიერ კანონების, ევრორეგულაციების და პროფესიული ეთიკური ნორმების

დაცვას სავალდებულო აუდიტის ჩატარების პროცესში.
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 IX. დისციპლინური კონტროლი

ადმინისტრაციული სანქციების დაწესება ევალება HAASOB-ის დირექტორთა საბჭოს, რომელშიც სადისციპლინო ორგანოს

კრების ჩატარების დროს მონაწილეობას იღებს სახელმწიფო იურიდიული საბჭოს ორი წევრი და ორი არაპროფესიონალი

პირი. პროცედურა და ჯარიმები გათვალისწინებულია კანონი #4449/2019-ის 34-ე და 35-ე მუხლებით.

Χ. პროფესიული ორგანიზაციის ანგარიშები

SOEL-ის ფარგლებში, მისი წევრების დაზღვევისთვის, არსებობს საზოგადოებრივი ხასიათის დამხმარე საპენსიო, სოციალური

და სამედიცინო ანგარიშები. ამ ანგარიშებზე შენატანები სავალდებულო ხდება აუდიტორებისა და მათი

პრაქტიკანტებისთვის, რომლებიც ამ სადაზღვევო სექტორებს ექვემდებარებიან. SOEL–ის ამ სადაზღვევო სქემაში უნდა იყვნენ

ჩართული ასევე ის აუდიტორები და პრაქტიკანტი აუდიტორები, რომლებიც მოღვაწეობენ HAASOB-ის ორგანოებში ან არიან

ხარისხის კონტროლის კომიტეტის ან ხარისხის კონტროლის კომისიის ინსპექტორები. ანგარიშებს განკარგავს

სამეთვალყურეო საბჭო, მთავრობის ოფიციალურ გაზეთში გამოქვეყნებული რეგლამენტებით, აგრეთვე მისი შესაბამისი

გადაწყვეტილებებით. საერთო კრების გადაწყვეტილებით, ანგარიშები შეიძლება კონსოლიდირებული იყოს ან შეტანილ

იქნეს აუდიტორების პროფესიული დაზღვევის ფონდში იმავე მიზნით, მათი საჯაროობის შენარჩუნებით.
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