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რამ განაპირობა ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის
რეფორმა საქართველოში

»საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმება, 2014 წელი

»კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესების
საბიუჯეტო დახმარების პროექტი, 2015-2017 წლები
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ანგარიში სტანდარტების და კოდექსების შესრულების
შესახებ ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სფეროში, 
მსოფლიო ბანკი, 2015 წელი

ქვეყნის

სამოქმედო

გეგმა

სამოქმედო

გეგმის

A&A 
ROSC
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ანგარიში სტანდარტების და კოდექსების შესრულების
შესახებ ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სფეროში, 
მსოფლიო ბანკი

»მიზნები და მეთოდოლოგია:

» გამოყენებული ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის
სტანდარტების შესაბამისობის შეფასება აღიარებულ
სტანდარტებთან:

» ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს) და

» აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ასს)

» პრაქტიკაში სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება

» რეკომენდაციები სტანდარტების გაუმჯობესებასა და პრაქტიკის
დახვეწის თაობაზე

» დანერგვაში დახმარება
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ანგარიშის შინაარსი და გამოყენების სფერო

» საანგარიშგებო გარემოს გაგება: ინსტიტუციონალური ჩარჩო, 

ბუღალტრული პროფესია (ორგანიზაცია, ზედამხედველობა), 

აღმასრულებელი სააგენტოების როლი, მათი სიმძლავრე

» შესაბამისობის ანალიზი:

» ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების შესაბამისობა

» ფინანსური აღრიცხვის შესაბამისობის ანალიზი

» აუდიტის პრაქტიკის შესაბამისობის ანალიზი

» განათლების შესაბამისობის ანალიზი
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2015 ROSC ანგარიშის ძირითადი დასკვნები

ინსტიტუციონალური ჩარჩო:

» საქართველოს იურიდიული და ინსტიტუციონალური ჩარჩო
არ შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას და
ევროკავშირის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის
დირექტივებს:

» საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების განსაზღვრება (სდპ)

» გამოქვეყნების ვალდებულება

» საწარმოების კატეგორიები (მსხვილი, საშუალო, მცირე და მიკრო))

» აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების რეგისტრაცია

» აუდიტის ზედამხედველობის ორგანო
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აუდიტის და ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებში (STAREP) პროგრამის მიმოხილვა

5 წლის ხანგრძლივობა:

2013 - 2018

STAREP-ის მიზნები: ევროკავშირის ნორმებთან დაახლოვების 
ხელშეწყობა და კორპორაციული ანგარიშგების სართაშორისო 
სტანდარტების დანერგვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებში შესაბამისი პრაქტიკოსების, პოლიტიკის 
განმსაზღვრელების და სხვა დაკავშირებული მხარეების 
შესაძლებლობების გაძლიერებით.

6 მონაწილე ქვეყანა:

» სომხეთი

» აზერბაიჯანი

» ბელარუსი

» საქართველო

» მოლდოვა

» უკრაინა
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როგორ დაეხმარა STAREP საქართველოს რეფორმის
განხორციელებაში

» კანონპროექტის, დებულებების და სახელმძღვანელოების შემუშავება

» ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები საწარმოებისთვის (მცირე და
საშუალო საწარმოებზე განსაკუთრებით)

» ძირითადი მასალების თარგმნა

» ცოდნის ბანკი

» სხვა საზედამხედველო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
დაკავშირება

» საერთაშორისო ექსპერტების რჩევები

» ბუღალტრული და აუდიტორული პროფესიის გაძლიერება

» უმაღლესი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობა
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საქართველოს მიღწევები ბუღალტრული აღრიცხვის
და აუდიტის სფეროში, 2016-2018

იურიდიული ჩარჩო

»ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის კანონის
მიღება, 2016 წლის ივნისი

»ძირითადად, ევროკავშირის დირექტივებთან შესაბამისობაში: 
შემოაქვს აუდიტის საჯარო ზედამხედველობა, განათლების
მოთხოვნები, აძლიერებს აუდიტორების დამოუკიდებლობას, 
აძლიერებს ფინანსური ანგარიშგების გამჭვირვალობას

»საზედამხედველო ორგანო - ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური-
დაარსდა 2016 წელს
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სამომავლო თანამშრომლობის გეგმა

2019 წლიდან იგეგმება მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის
თანამშრომლობა საქართველოში ფინანსური ინფორმაციის
გასაუმჯობესებლად
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მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის პროგრამის მიზნები

1) მცირე და საშუალო საწარმოების ბუღალტრული აღრიცხვის
ჩარჩოს განვითარება და მცირე და საშუალო საწარმოების
შესაბამისი კომპეტენციის ზრდა

2) მცირე და საშუალო ზომის ბუღალტრული საკონსულტაციო
ფირმების კომპეტენციის გაძლიერება
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მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის პროგრამა

3) სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული საწარმოების
მართვის და საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულების
გაუმჯობესება

4) ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის
კონტროლის გაძლიერება

5) ბუღალტრული განათლების გაუმჯობესება და განვითარება



გმადლობთ ყურადღებისთვის


