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შინაარსი

ეროვნული ბანკის ფასს-თან დაახლოების გეგმა1.
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თანამშრომლობა SARAS-თან4.
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ეროვნული ბანკის ფასს-თან დაახლოების გეგმა

მიზანი
• არსებული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ჩარჩოს დაახლოება ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტებთან (ფასს)

შედეგები
• ფინანსური ინფორმაცია დაფუძნებული იქნება ფასს-ზე - მომავალში უზრუნველყოფს 

ანგარიშგების ტვირთის შემსუბუქებას;
• დამოკიდებულება ფასს-ით დათვლილ რიცხვებზე და აუდიტირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაზე გაიზრდება

არსებული ანგარიშგების სისტემა და ანგარიშგების ფორმები

ახალი ანგარიშგების სისტემა და ანგარიშგების ფორმები

2020 2021* 2022** 2023 2024

*ბანკებს შეუძლიათ ნებაყოფლობით დაიწყონ ფასს-ზე დაფუძნებულ ახალ წესებზე გადასვლა, თუმცა 
პარალელურად უნდა დააკმაყოფილონ არსებული წესები

**ბანკები ვალდებული არიან დაიწყონ ფასს-ზე დაფუძნებულ წესებზე გადასვლა, არსებული წესების 
პარალელურად
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ფასს-ზე გადასვლის პროექტი

ანგარიშგების 
ყველა ფორმის 

განახლება

დარეზერვების 
ახალი 

მეთოდოლოგიის 
შექმნა

მოდელების 
ვალიდაციის 

მიდგომის 
ჩამოყალიბება

ბანკებთან და 
აუდიტორებთან 

გაზრდილი 
თანამშრომლობა

კვალიფიკაციის 
ამაღლების 
სამუშაოები
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• ეროვნულ ბანკში შეიქმნა რამდენიმე 
სამუშაო ჯგუფი (ანგარიშგების, 
მოდელების, საკრედიტო და სხვა 
ჯგუფები)

• ბანკებისგან გამოთხოვილი 
ინფორმაციის ანალიზი (მათ შორის 
ტრანსფორმაციების მატრიცების, 
ფინანსურ ანგარიშგებაში გამოყენებული 
დარეზერვების მოდელებისა და 
პოლიტიკების ანალიზი)

• საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა 
(20-ზე მეტ ზედამხედველთან 
კომუნიკაცია)

• რაოდენობრივი ანალიზი რამდენიმე 
მიმართულებით (ნაწილი ჯერ კიდევ 
მიმდინარეობს)
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მოლოდინები აუდიტის კომიტეტების მიმართ
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• კომერციული ბანკების აუდიტის კომიტეტების როლი და მნიშვნელობა ხაზგასმულია შესაბამის 
კანონმდებლობაში 

• ეროვნული ბანკი ხელს უწყობს აუდიტის კომიტეტების ეფექტურ ფუნქციონირებას -
კორპორაციული მართვის კოდექსი დამატებით განსაზღვრავს კომიტეტის როლებს, 
შემადგენლობას, დამოუკიდებლობისა და კვალიფიკაციის კრიტერიუმებს

მენეჯმენტის
მიერ

ხარვეზების
გამოსწორების
მონიტორინგი

სარეკომენდაციო
წერილების
განხილვა

ფინანსური
ანგარიშგების

პროცესის
მონიტორინგი

ფინანსური
ანგარიშგების
პოლიტიკის
განსაზღვრა

დამოუკიდებელი
და

კვალიფიციური
გარე აუდიტორის

შერჩევა
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გარე აუდიტორებთან თანამშრომლობის ჩარჩო
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კომუნიკაციის სახელმძღვანელო

• ზედამხედველსა და აუდიტორს შორის ეფექტიანი კომუნიკაციის სახელმძღვანელო

• გაზიარდა ბანკებთან, აუდიტორებთან, მიღებულ უკუკავშირზე დაყრდნობით მომზადდა Q&A

• ცხადს ხდის კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის პროცესებზე მოლოდინებს

ფასს-ზე გადასვლის პროექტი

• შედგა გაცნობითი პრეზენტაცია აუდიტორებთან

• ანგარიშგების ფორმებისა და პოლიტიკების სამუშაო ვერსიები გაზიარდება აუდიტორებთან

• დაიგეგმება შემდგომი შეხვედრები



შინაარსი

ეროვნული ბანკის ფასს-თან დაახლოების გეგმა1.

მოლოდინები აუდიტის კომიტეტების მიმართ2.

გარე აუდიტორებთან თანამშრომლობის ჩარჩო4.
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თანამშრომლობა SARAS-თან
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• ფინანსური ანგარიშგებების ხარისხს აფასებს ეროვნული ბანკი

• პრობლემების იდენტიფიცირების შემთხვევაში, მათი კომუნიკაცია ხდება SARAS-თან 

• ანგარიშგებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის სამუშაო ვერსიები ზიარდება SARAS-თან

• თანამშრომლობის გაღრმავების დამატებითი სივრცე - ფასს-ზე დათვლილ რიცხვებსა და 
ანგარიშგებებზე დამოკიდებულება გაზრდის უწყებებს შორის კომუნიკაციას 



გმადლობთ ყურადღებისთვის!

შეკითხვები?

თეონა კონტრიძე, საზედამხედველო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი

Teona.Kontridze@nbg.gov.ge

mailto:Teona.Kontridze@nbg.gov.ge

