
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის
მიმართულებები 2021 წლისთვის

ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის

ზედამხედველობის სამსახური



დოკუმენტის შესახებ

აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ,
სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია გამოქვეყნდეს ინფორმაცია 2021   წლის      ხარისხის
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის (შემდგომ - მონიტორინგი) დაგეგმილი 
მიმართულებების შესახებ.

დოკუმენტში, გარდა დაგეგმილი მიმართულებებისა, ასევე ასახულია: მონიტორინგის 
სახეები, ვადები, მონიტორინგის დაწყების ინდიკატორები და მონიტორინგის პროცესის 
აღწერა.

სამსახურს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია
დაინტერესებულ პირთა მიერ გაანალიზდეს სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ წლიურ 
ანგარიშებთან ერთად.

წინამდებარე დოკუმენტი არის საინფორმაციო ხასიათის. დოკუმენტსა და კანონმდებლობას 
შორის სხვაობის შემთხვევაში, გამოიყენება კანონმდებლობის ნორმები.
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მონიტორინგის სახეები და 2021 წლისთვის მონიტორინგის განხორციელების
მიმართულებები

აუდიტორული ფირმების/აუდიტორების მიერ განხორციელებული აუდიტის ხარისხის კუთხით არსებული მდგომარეობის გამოსავლენად 
სამსახური ატარებს ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგს, სრულად ან თემატურად.

ხარისხის კონტროლის სისტემის სრული მონიტორინგი:

აღსანიშნავია, რომ გარიგების შესრულების ნაწილში მონიტორინგს ექვემდებარება როგორც აუდიტის გარიგებები, ისე მიმოხილვის 
გარიგებები, სხვა მარწმუნებელი გარიგებები და დაკავშირებული მომსახურების გარიგებები. შესაბამისად, 2021 წელს 
განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში შესაძლოა მოექცეს ნებისმიერი ზემოაღნიშნული გარიგება.

ამასთან აღსანიშნავია, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის 
პირველი პუნქტის თანახმად, აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია ჰქონდეს საკუთარი ხარისხის კონტროლის სისტემის 
სათანადო პოლიტიკა და პროცედურები ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების (ISQC) შესაბამისად. კანონის ამავე 
მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია შეიმუშაოს აუდიტისა და სხვა აუდიტორული 
მომსახურების სახელმძღვანელო და ჩამოაყალიბოს პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების, მისი განვითარების, 
მეთვალყურეობისა და საქმიანობის შეფასების შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურები. აღნიშნული სახელმძღვანელო განსაზღვრავს 
აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის საქმიანობის სათანადო პოლიტიკასა და პროცედურებს. აუდიტორული ფირმის/ინდივიდუალური 
აუდიტორის მონიტორინგისას კანონმდებლობის ზემოაღნიშნული მოთხოვნის დარღვევის გამოვლენამ შესაძლოა  გამოიწვიოს 
აუდიტორული ფირმის/ინდივიდუალური აუდიტორის რეგისტრაციის გაუქმება.

ხარისხის კონტროლის სისტემის თემატური მონიტორინგი:

2021 წლის განმავლობაში თემატური მონიტორინგი შესაძლოა შეეხოს ხარისხის კონტროლის სისტემის იმ ცალკეულ ელემენტებს, 
შერჩეულ გარიგებებს და საქმიანობის წარმართვის სხვა სფეროებს, რაც სამსახურის მიერ განსაზღვრულია რისკის მატარებლად 
(დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი 2).

სავალდებულო მონიტორინგი - 2021 წლის განმავლობაში სამსახური განაგრძობს ხარისხის კონტროლის სისტემის
სავალდებულო სრული მონიტორინგის განხორციელებას (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი 1);

რისკზე დაფუძნებული მონიტორინგი - იმ შემთხვევაში, თუ სამსახურის მიერ გამოვლინდება ისეთი გარემოება, რომელიც 
წარმოშობს რისკს, რომ აუდიტორული ფირმის/აუდიტორის მიერ განხორციელებული სამუშაოს ხარისხი შესაძლოა აღარ 
შეესაბამებოდეს მის მოქმედ შეფასების კატეგორიას ან იდენტიფიცირდა ისეთი რისკები, რაც საჭიროებს აუდიტორული 
ფირმის/აუდიტორის სრული მონიტორინგის ჩატარებას, სამსახური იწყებს რისკზე დაფუძნებულ სრულ მონიტორინგს (დამატებითი 
ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი 1).
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წინამდებარე დოკუმენტი არის საინფორმაციო ხასიათის. დოკუმენტსა და კანონმდებლობას 
შორის სხვაობის შემთხვევაში, გამოიყენება კანონმდებლობის ნორმები.



4-5

ხარისხის კონტროლის სისტემის სრული მონიტორინგის პროცესი დანართი 1: სრული
მონიტორინგი

სავალდებულო
მონიტორინგი

სულ მცირე
3 წელიწადში 
ერთხელ

მონიტორინგის 
დაწყების ბრძანება / 
მონიტორინგისთვის 
საჭირო ინფორმაციის 
გამოთხოვა*

მონიტორინგის 
ჯგუფთან შეხვედრა და 
შერჩეული გარიგებების 
შესახებ ინფორმაციის/ 
დოკუმენტაციის 
სრულად წარდგენა*

მონიტორინგის
ძირითადი
პროცედურები

შეხვედრები 
მონიტორინგის
ჯგუფთან

წინასწარი შედეგების
მომზადება და
აუდიტორული
ფირმისთვის/
ინდივიდუალური
აუდიტორისთვის
წარდგენა

აუდიტორული 
ფირმის/ინდივიდუალური 
აუდიტორის პოზიცია

საბოლოო შედეგების 
მომზადება და 
სამსახურის 
უფროსისთვის 
განსახილველად 
წარდგენა

მონიტორინგის
შედეგების შესახებ
სამსახურის უფროსის
ბრძანება/ბრძანების და
საბოლოო შედეგების
ადრესატთან გაგზავნა

საბოლოო შედეგების
რეესტრში ასახვა

შეხვედრა
სამსახურის
უფროსთან 

სდპ-ებისა და I კატეგორიის საწარმოების აუდიტის განმახორციელებელი 
აუდიტორული ფირმები და I კატეგორიის საწარმოების ინდივიდუალური 
აუდიტორები

ყველა აუდიტორული ფირმა და ინდივიდუალური აუდიტორი, გარდა
სდპ-ების და I კატეგორიის საწარმოების აუდიტის განმახორციელებელი 
აუდიტორული ფირმებისა და I კატეგორიის საწარმოების ინდივიდუალური 
აუდიტორებისა

სულ მცირე
6 წელიწადში
ერთხელ

ნებისმიერ
დროს, რისკის
შეფასებიდან
გამომდინარე

განცხადების
დაკმაყოფილების 
ან
განცხადებაზე
უარის თქმის
თაობაზე
გადაწყვეტილება 
მიიღება
კანონით /
მონიტორინგის
წესით
განსაზღვრულ
ვადებში

მონიტორინგის
დაწყება რისკზე
დაფუძნებული
მიდგომით

მონიტორინგის
დაწყება 
აუდიტორის /
აუდიტორული 
ფირმის 
ინიციატივით

ეთიკის კოდექსთან (მათ შორის 
დამოუკიდებლობის 
საერთაშორისო
სტანდარტებთან) შესაძლო 
შეუსაბამობა

წინა, სრული მონიტორინგისას 
გამოვლენილი ხარვეზები

თემატური მონიტორინგის 
შედეგები

გარიგების პარტნიორის მიერ 
შესრულებული გარიგებების 
რაოდენობა

აუდიტორული გარიგების 
არამართლზომიერი საზღაური

მარეგულირებელ ორგანოებთან 
ურთიერთობის არასახარბიელო 
ისტორია

ანგარიშგების პორტალზე 
დადასტურებული ანგარიშგებების 
ხარისხი

აუდიტორული მომსახურებიდან 
მიღებული შემოსავლების 
მკვეთრი ზრდა

მოსაზრების გამოთქმაზე 
გაცემული უარის რაოდენობა

შემოსული საჩივრები

მარეგულირებელი 
ორგანოებიდან ან სხვა 
წყაროებიდან მიღებული 
ინფორმაცია ფირმის/აუდიტორის 
შესახებ

კანონმდებლობასთან 
შეუსაბამობა (მათ შორის AML**)

სხვა მსგავსი ინდიკატორები
(მათ შორის COVID -19-ით 
გამოწვეულ შედეგებზე 
რეაგირება)

რისკის ინდიკატორები:

შეხვედრა
საჭიროების
შემთხვევაში

* სამსახურის მიერ მონიტორინგის დაწყებისთანავე, მონიტორინგს დაქვემდებარებულ ყველა აუდიტორულ ფირმას/აუდიტორს ეგზავნება წერილობითი მოთხოვნა, განხორციელებული/მიმდინარე გარიგებების სრული სიის წარმოდგენასთან და 
სავალდებულო შეხვედრებთან დაკავშირებით. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია წარადგინოს სამსახურის მიერ მონიტორინგისათვის მოთხოვნილი საჭირო ინფორმაცია და 
დოკუმენტაცია და დაესწროს სამსახურის მიერ მოთხოვნილ შეხვედრებს, სამსახურის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში (კერძოდ, თუ აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნება წარმოდგენილი ან 
არასრული ფორმით იქნება წარმოდგენილი სამსახურის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია, ან სამსახურის მიერ დადგენილ ვადაში არ მოხდება სავალდებულო შეხვედრებზე დასწრება) სამსახური ვალდებული იქნება, ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის VII თავის მოთხოვნათა შესაბამისად, კანონისა და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის მოთხოვნების დარღვევისათვის აუდიტორის/აუდიტორული 
ფირმის მიმართ გამოიყენოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სანქცია - ფულადი ჯარიმა ან/და რეესტრიდან ამოღება. 

მონიტორინგი
მონიტორინგის

განხორციელების
ვადები/დრო

ვინ ექვემდებარება / რისკის ინდიკატორები მონიტორინგის პროცესი

შეხვედრა
დეპარტამენტის
უფროსთან

წინამდებარე დოკუმენტი არის საინფორმაციო ხასიათის. დოკუმენტსა და კანონმდებლობას 
შორის სხვაობის შემთხვევაში, გამოიყენება კანონმდებლობის ნორმები.
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ხარისხის კონტროლის სისტემის თემატური მონიტორინგის პროცესი დანართი 2: თემტური
მონიტორინგი

თემატური 
მონიტორინგის
დაწყების
ბრძანება /
თემატური
მონიტორინგისთვის
საჭირო ინფორმაციის
გამოთხოვა*

მონიტორინგის
ჯგუფთან შეხვედრა
და მოთხოვნილი
ინფორმაციის /
დოკუმენტაციის
სრულად წარდგენა*

მონიტორინგის
ძირითადი
პროცედურები

შეხვედრები
მონიტორინგის
ჯგუფთან

შეხვედრა
დეპარტამენტის
უფროსთან

წინასწარი შედეგების
მომზადება და
აუდიტორული
ფირმისთვის/
ინდივიდუალური
აუდიტორისთვის
წარდგენა

აუდიტორული
ფირმის/ინდივი- 
დუალური აუდიტორის
პოზიცია

საბოლოო შედეგების
მომზადება და 
სამსახურის 
უფროსისთვის
განსახილველად
წარდგენა

მონიტორინგის 
შედეგების შესახებ
სამსახურის უფროსის
ბრძანება/ბრძანების და
საბოლოო შედეგების
ადრესატთან გაგზავნა

საბოლოო შედეგების
რეესტრში ასახვა

შეხვედრა
სამსახურის
უფროსთან 

თემატურ მონიტორინგს ექვემდებარებიან აუდიტორული ფირმები, 
აუდიტორები

თემატური მონიტორინგი მოიცავს:

ხარისხის კონტროლის სისტემის იმ ცალკეულ ელემენტებს, შერჩეულ
გარიგებებს და საქმიანობის წარმართვის სხვა სფეროებს, რაც სამსახურის 
მიერ განსაზღვრულია რისკის მატარებლად

ნებისმიერ
დროს

თემატური
მონიტორინგი

ეთიკის კოდექსთან (მათ შორის 
დამოუკიდებლობის 
საერთაშორისო
სტანდარტებთან) შესაძლო 
შეუსაბამობა

წინა, სრული მონიტორინგისას 
გამოვლენილი ხარვეზები

გარიგების პარტნიორის მიერ
შესრულებული გარიგებების
რაოდენობა

აუდიტორული გარიგების 
არამართლზომიერი საზღაური

მარეგულირებელ ორგანოებთან
ურთიერთობის არასახარბიელო
ისტორია

ანგარიშგების პორტალზე 
დადასტურებული ანგარიშგებების 
ხარისხი

აუდიტორული მომსახურებიდან 
მიღებული შემოსავლების 
მკვეთრი ზრდა

მოსაზრების გამოთქმაზე 
გაცემული უარის რაოდენობა

შემოსული საჩივრები

მარეგულირებელი ორგანოებიდან 
ან სხვა წყაროებიდან მიღებული 
ინფორმაცია ფირმის/აუდიტორის 
შესახებ

კანონმდებლობასთან 
შეუსაბამობა (მათ შორის AML**)

სხვა მსგავსი ინდიკატორები
(მათ შორის COVID -19-ით 
გამოწვეულ შედეგებზე 
რეაგირება)

რისკის ინდიკატორები:

შეხვედრა
საჭიროების
შემთხვევაში

მონიტორინგი
მონიტორინგის

განხორციელების
ვადები/დრო

ვინ ექვემდებარება / რისკის ინდიკატორები მონიტორინგის პროცესი

** „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონი

წინამდებარე დოკუმენტი არის საინფორმაციო ხასიათის. დოკუმენტსა და კანონმდებლობას 
შორის სხვაობის შემთხვევაში, გამოიყენება კანონმდებლობის ნორმები.


