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შესავალი



შესავალი

კურსის მიზანია: 

აუდიტის ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტებისა და მათი მოთხოვნების მიმოხვილვა, 
რაც ფარავს შემდეგ საკითხებს:  

 ფირმის პასუხისმგებლობების აღწერას, ხარისხის კონტროლზე; 

 ეთიკურ მოთხოვნებს;

 დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარების და გაგრძელების შესაფერისი პოლიტიკის და
პროცედურების შესახებ რეკომენდაციებს; 

 ეფექტური ხარისხის კონტროლის პოლიტიკაში და პროცედურებში შრომითი რესურსების
კომპონენტების შესახებ რეკომენდაციებს; 

 იმ ელემენტების შესახებ რეკომენდაციების უზრუნველყოფა, რომლებიც მონაწილეობენ
გარიგებების შესრულებაში და ხაზს უსვამენ გარიგების პარტნიორის როლს, დაგეგმვას, 

ზედამხედველობას და მიმოხილვას, კონსულტაციას, აზრთა სხვადასხვაობისას პრობლემის
მოგვარებას და გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის შესრულებას.
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ხკსს 1 - ის მიმოხილვა



ხკსს 1 - ის მიმოხილვა

ხკსს 1 - ის მოქმედების სფერო: 

• ეხება ფირმის პასუხისმგებლობას ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემაზე, რომელიც
დაკავშირებულია ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისა და მიმოხილვის და სხვა სახის
მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების გარიგებებთან

• ხარისხის კონტროლის სისტემა მოიცავს პოლიტიკას და პროცედურებს, რომლებიც
აუცილებელია ამ პოლიტიკის პრაქტიკაში დასანერგად და მის შესრულებაზე მონიტორინგის
განსახორციელებლად.

• ეხება პროფესიონალი ბუღალტრების ყველა ფირმას.

• ცალკეული ფირმის მიერ მოცემული ხკსს-ის შესაბამისად შემუშავებული პოლიტიკისა და
პროცედურების ხასიათი დამოკიდებული იქნება სხვადასხვა ფაქტორზე, როგორიცაა, 
მაგალითად ფირმის სიდიდე და საქმიანობის სპეციფიკა და არის თუ არა იგი ქსელის ნაწილი.
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ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ხკსს) 1



ხკსს 1 - ის მიმოხილვა

მიზანი: 

ფირმის მიზანია, დანერგოს და გამოიყენოს ისეთი ხარისხის კონტროლის სისტემა, რომელიც
უზრუნველყოფს მას დასაბუთებული რწმუნებით იმის შესახებ, რომ:

ა) ფირმა და მისი პერსონალი იცავენ პროფესიულ სტანდარტებსა და სათანადო საკანონმდებლო და
მარეგულირებელ მოთხოვნებს; და

ბ) ფირმის ან გარიგების პარტნიორების მიერ გაცემული დასკვნები კონკრეტული გარემოებების
შესაფერისია.
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ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ხკსს) 1



ასს 220- ის მიმოხილვა



ასს 220 - ის მიმოხილვა

ხარისხის კონტროლის სისტემებზე, პოლიტიკასა და პროცედურებზე პასუხისმგებელია აუდიტური
ფირმა.

ასს 220 ეფუძნება წინაპირობას, რომ ფირმა ექვემდებარება ხკსს 1-ის ან ისეთ ეროვნულ მოთხოვნებს, 

რომლებიც სულ მცირე, ამავე დონის მომთხოვნია. 

ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის კონტექსტში, გარიგების გუნდის პასუხისმგებლობაა, 
განახორციელონ აუდიტორულ გარიგებასთან დაკავშირებული ხარისხის კონტროლის პროცედურები
და ფირმას მიაწოდონ შესაფერისი ინფორმაცია, რათა უზრუნველყონ ფირმის ხარისხის კონტროლის
სისტემის იმ ნაწილის ფუნქციონირება, რომელიც ეხება დამოუკიდებლობას.

ასს 220 ძალაშია 2009 წლის 15 დეკემბერს ან მის შემდეგდაწყებული პერიოდების ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტისათვის.
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ასს 220 - ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის კონტროლი



ხარისხის კონტროლის სისტემის ელემენტები



ხარისხის კონტროლის სისტემის ელემენტები
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ხარისხის
კონტროლის
სისტემა

ხელმძღვანელობის
პასუხისმგებლობა

ეთიკური
მოთხოვნები

დამკვეთებთან
ურთიერთობა

შრომითი
რესურსები

გარიგების
შესრულება

მონიტორინგი

ფირმამ უნდა შექმნას და ამუშაოს ხარისხის კონტროლის ისეთი სისტემა, რომლის პოლიტიკა და
პროცედურები ეხება ქვემოთ ჩამოთვლილ თითოეულ ელემენტს:

• ფირმა ვალდებულია, დოკუმენტურად დააფიქსიროს თავისი პოლიტიკა და პროცედურები და გააცნოს ისინი
ფირმის პერსონალს. 



ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ხარისხზე
ფირმის ფარგლებში

► ფირმამ უნდა დანერგოს და გამოიყენოს ისეთი პოლიტიკა და პროცედურები, რომელიც გამიზნულია ისეთი
შიდა კულტურის დამკვიდრებისთვის, რომელიც აღიარებს რომ გარიგების შესრულების დროს ხარისხი
არსებითია.

► ფირმის პარტნიორთა მმართველმა საბჭომ (ან ექვივალენტურმა ორგანომ), საკუთარ თავზე უნდა აიღოს
საბოლოო პასუხისმგებლობა ხარისკის კონტროლის სისტემაზე.

► პირს, რომელსაც მმართველი საბჭო მიანიჭებს ოპერატიულ პასუხისმგებლობას ხარისხის კონტროლის
სისტემაზე, ექნება საკმარისი და შესაფერისი გამოცდილება, უნარი და აუცილებელი უფლებამოსილება.

(ასს 220) გარიგების პარტნიორის ქმედებები ხაზს უნდა უსვამდეს, რომ: 
ა) აუდიტის ხარისხისთვის მნიშვნელოვანია:

► ისეთი სამუშაოს შესრულება, რომელიც შეესაბამება პროფესიულ სტანდარტებს და მოქმედ
საკანონმდებლო და მარეგულირებელ მოთხოვნებს;

► ფირმის ხარისხის კონტროლის პოლიტიკისა და პროცედურების დაცვა, საჭიროებისამებრ;

► ისეთი აუდიტორული დასკვნების გაცემა, რომლებიც კონკრეტული გარემოებების შესაფერისია; და

► გარიგების გუნდის შესაძლებლობა , წამოჭრას საკითხები საპასუხო ქმედებების შიშის გარეშე; და

ბ) ხარისხი მთავარია აუდიტორული გარიგების შესრულების დროს; 
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ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ხარისხზე
ფირმის ფარგლებში

ხარისხზე ორიენტირებული შიდა კულტურის დამკვიდრების ხელშეწყობა:

ა) ფირმის ხელმძღვანელობიდან წამოსული სწორი შეტყობინებები/მაგალითები;

ბ) თანმიმდევრული და სისტემატური ქმედებები, რომლებიც ასტიმულირებს მაღალი ხარისხის სამუშაოს; 

გ) ხშირი შეხვედრები; სემინარები; ფორმალური და არაფორმალური დიალოგები; 

დ) ფირმის პერსონალის ანაზღაურება/წახალისება ისეთი პილიტიკით, რომელიც მიმართულია შესრულებული სამუშაოს
ხარისხზე; 

ე) პასუხისმგებლობის განსაზღვრას იმგვარად, რომ შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე წინ არ იდგეს კომერციული
მოსაზრებები; 

ვ) საკმარისი რესურსების გამოყოფას ხარისხის კონტროლის პოლიტიკისა და პროცედურების შესამუშავებლად
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ხელმძღვანელობის

პასუხისმგებლობა

ხარისხზე
ორიენტირებული შიდა

კულტურა

ხარისხის კონტროლზე პასუხსმგებელი
პირების განსაზღვრა

ხარისხის კონტროლის დამოკიდებულებისა და
მესიჯების ჩართვა ფირმის ყველა შიდა კომუნიკაციაში



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
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• გარიგების პარტნიორი მთელი გარიგების განმავლობაში ყურადღებით უნდა იყოს , აუცილებლობის შემთხვევაში
ჩაატაროს დაკვირვება და გამოკითხვები, რათა მოიპოვოს გუნდის წევრების მიერ ეთიკის ნომების დარღვევის
მტკიცებულებები.

• დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში, ფორმაში მომუშავე სხვა პირებთან ერთად კონსულტაციის შედეგად
განსაზღვროს შესაფერისი გასატარებელი ზომები

პროფესიული ეთიკის ძირითადი პრინციპები:

პატიოსნება

ობიექტურობა

კომპეტენცია

კონფიდენციალურობა

პროფესიული ქცევა

ხელმძღვანელების მიერ

პერსონალის განათლება

პერსონალის პრაქტიკული წვრთნა

მონიტორინგი

პროცედურები

ძირითადი პრინციპებია: პრინციპების განმტკიცება:



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობა)

კითხვა: რა არის აუდიტორის დამოუკიდებლობა და რა გარემოებები შეიძლება ქმნიდეს
დამოუკიდებლობის საფრთხეს?

24 December 2018Page 14

დამოუკიდებლობა

აზროვნების გარეგნული

დამოუკიდებლობა

ფირმის დონეზე
თანამშრომლის

დონეზე



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობის საფრთხეები)
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პირადი ანგარების
საფრთხე

•ჯგუფის წევრის
პირდაპირი ფინანსური
ინტერესი;

•ფირმა დამოკიდებულია
ერთი დამკვეთის
საზღაურზე;

•გუნდის წევრს
არსებითად მჭირდო
სამიანი ურთიერთობა
აქვს დამკვეთთან;

•გუნდის წევრი
დამკვეთთან აწარმოებს
მოლაპარაკებას
დასაქმების შესახებ;

• აუდიტის პირობითი
საზღაური;

•გუნდი აღმოაჩენს წინა
პერიოდზე მომუშავე
გუნდის შეცდომებს
(როდესაც ერთი ფირმა
რამდენიმე წელი
უკეთებს აუდიტს
კომპანიას)

თავდაჯერებულობის
საფრთხე

•ფირმა გასცემს
დასკვნას ფინანსური
სისტემების მუშაობს
ეფექტიანობაზე, 
რომლის დანერგვაში
თავად მონაწილეობდა;

•ფირმის მიერ არის
მომზადებული
პირველადი
მონაცემები, რისი
აუდიტიც უნდა
გაკეთდეს;

•გარიგების გუნდის
წევრი ადრე იყო
დამკვეთის
დირექტორი ანდ
თანამდებობის პირი;

•ფირმა დამკვეთს უწევს
მომსახურებას, 

რომელიც უშუალოდ
მოქმედებს აუდიტის
განსახილველ საგანზე;

არალეგალური
დაცვის საფრთხე

•ფირმა რეკლამას
უკეთებს აუდიტის
დამკვეთის აქციებს;

•ფირმა იცავს
დამკვეთის
ინტერესებს
სასამართლოში ან
მესამე მხარესთან
წამოჭრილ დავებში;

ფამილიარული
ურთიერთობის

საფრთხე

•გუნდის წევრის
ახლობელი დამკვეთის
დირექტორი ან
თანამდებობის პირია
(ასევე პირი, რომელსაც
ფინანსურ
ანგარიშგებაზე
მნიშვნელოვანი
ზეომქმედების
საშუალება აქვს);

•დამკვეთის
თანამდებობის პირი
წარსულში იყო ფირმის
მხრიდან გარიგების
პარტნიორი;

• მნიშვნელოვანი
საჩუქრის მიღება;

•ფირმის
ხელმძღვანელების
ხანგრძლივი
ურთიერთობა
დამკვეთთან;

შანტაჟის საფრთხე

•ფირმას ემუქრებიან
მომსახურებაზე უარის
თქმით;

•ფირმას ემუქრებიან
არამარწმუნებელ
მომსახურებაზე უარის
თქმით თუ იგი არ
დაეთანხმება
კონკრეტულ
სააღრიცხვო
პოლიტიკებს;

•დამკვეთი იმუქრება
სასამართლო
პროცესით;

•ფირმაზე ზეწოლა
სამუშაოს მოცულობის
შემცირებაზე
საზღაურის შემცირების
მიზნით;

•ფირმის პარტნიორი
აცნობებს აუდიტორს
რომ მას არ
დააწინაურებენ, თუ
იგი არ დაეთანხმება
დამკვეთის არასწორ
სააღრიცხვო მიდგომას

დამოუკიდებლობის საფრთხეები იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობის საფრთხეები - პრაქტიკული სავარჯიშო)
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პირადი ანგარების
საფრთხე

თავდაჯერებულობის
საფრთხე

არალეგალური
დაცვის საფრთხე

ფამილიარული
ურთიერთობის

საფრთხე
შანტაჟის საფრთხე

შეუსაბამეთ დამოუკიდებლობის საფრთხეების კატეგორიები შემდეგ გარემოებებს:

1) გარიგების გუნდის წევრის ოჯახის წევრი ფლობს წილს დამკვეთის კომპანიაში;

2) გარიგების გუნდის მეგობარი მუშაობს დამკვეთის მთავარ კონკურენტ კომპანიაში;

3) ფირმა დამკვეთს უწევს საბუღალტრო აღრიცხვის მომსახურებას;

4) ფირმამ 2 წლის წინ დამკვეთს გაუწია საკონსულტაციო მომსახურება შიდა კონტროლების სისტემის
დანერგვასთან დაკავშირებით;

5) გარიგების გუნდის წევრმა გარიგების დასრულების შემდეგ დამკვეთისგან საჩუქრად მიიღო კონცერტზე
დასასწრები ბილეთი, რომლის ღირებულებაა 500 ლარი;

6) გარიგების გუნდის წევრმა დამკვეთისგან მიიღო მნიშვნელოვანი ფასდაკლება დამკვეთის პროდუქციაზე;
7) ფირმა დამკვეთს უტარებს აუდიტს 10 წლის განმავლობაში;

8) გარიგების გუნდის წევრმა დამკვეთისგან მიიღო შეთავაზება სამსახურის თაობაზე;
9) ფირმა აუდიტს უტარებს ბანკს, რომელიც ფირმას ემსახურება (მიმდინარე ანგარიშებით და სახელფასო

პროგრამით);

10) გარიგების გუნდის წევრს აქვს სესხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისგან, რომლის აუდიტს ატარებს;
11) დამკვეთს აქვს ვადაგადაცილებული ფინანსური ვალდებულებები ფირმის მიმართ;

12) ფირმის შემოსავლის 60%-ს შეადგენს ერთი დაკვეთისგან და მასთან დაკავშირებულიკომპანიებისგან
მიღებული საზღაური;

13) ფირმამ გაუწია დამკვეთს ქონების შეფასების მომსახურება;
14) ფირმის პარტნიორი მეგობრობს დამკვეთის დირექტორთან;

15) დამკვეთს აქვს დავა საგადასახადო ორგანოებთან ისეთი ტრანზაქციის დაბეგვრასთან დაკავშირებით, 

რომელზეც კონსულტაცია მიიღო ფირმისგან;



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობა)
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ხშირად დასმული შეკითხვა:
შეუძლია თუ არა ფირმას გაუწიოს დამკვეთს საგადასახადო მომსახურება და აუდიტი?

პასუხი:

საგადასახადო მომსახურების
ტიპი

დამოუკიდებლობის საფრთხე

დეკლარაციის მომზადება
(ტექნიკურად)

არ არის (თუ დამკვეთის ხელმძღვანელობა იღებს თავის
თავზე პასუხისმგებლობას დეკლარაციებზე)

მიმდინარე და გადავადებული
გადასახადების გამოთვლა

თავდაჯერებულობის საფრთხე (ვითვალისწინებთ
არსებითობას)

საკონსულტაციო მომსახურება თავდაჯერებულობის სართხე (ვითვალისწინებთ
არსებითობას და კონსულტაციის შინაარსს)

დახმარება საგადასახადო დავაში არალეგალური დაცვის ან თავდაჯერებულობის
საფრთხე



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობის საფრთხეებისგან დამცავი ზომები)

24 December 2018Page 18

ა) პროფესიის, კანონმდებლობის ან მარეგულირებელი სისტემის მიერ შექმნილი დამცავი ზომები, მაგალითად:

• განათლების, კვალიფიკაციისა და მუშაობის სტაჟის მოთხოვნებს, რაც აუცილებელია პროფესიული
საქმიანობის დასაწყებად;

• უწყვეტი პროფესიული ზრდის მოთხოვნებს;

• კორპორაციული მართვის მარეგულირებელ ნორმებს;

• პროფესიულ სტანდარტებს;

• მონიტორინგს პროფესიული ან მარეგულირებელი ორგანოების მხრიდან და დისციპლინარულ
პროცედურებს;

• პროფესიონალი ბუღალტრების მიერ მომზადებული ანგარიშების (დასკვნების), საგადასახადო
დეკლარაციების, დოკუმენტებისა და სხვა ინფორმაციის გარე შემოწმებას იურიდიული უფლებამოსილების
მქონე მესამე მხარის მიერ. 

.  

დამცავი ზომები

პროფესიის, 

კანონმდებლობის ან
მარეგულირებელი

სისტემის მიერ შექმნილი

ფირმის სამუშაო
გარემოში შექმნილი

ფირმის დონეზე

გარიგების დონეზე



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობის საფრთხეებისგან დამცავი ზომები)
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ბ) ფირმის სამუშაო გარემოში შექმნილი დამცავი ზომების მაგალითები:

• ფირმის დონეზე: 

• ხელმძღვანელობა, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ეთიკის პრინციპების დაცვას;

• ფირმის ხელმძღვანელობა მოითხოვს, რომ მარწმუნებელი გარიგების სამუშაო ჯგუფის წევრებმა იმოქმედონ
საზოგა დოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ;

• დამტკიდებული წერილობითი ეთიკის პრინციპების შიდა პოლიტიკა;

• შესრულებული გარიგებების ხარისხის კონტროლის პროცედურები და მათი მონიტორინგის პოლიტიკა;

• პოლიტიკა, რომელიც ავალდებულებს პერსონალს დამოუკიდებლობის საფრთხეების იდენტიფიკაციას, 
არსებითობის შეფასებას და შესაბამისი დამცავი ზომების გატარებას (ან თუ არ არსებობს დამცავი ზომები, 

გარიგების შეწყვეტას); 

• პროცედურები, რომლებიც იძლევა საშუალებას დამკვეთსა და გუნდის წევრს შორის ურთიერთკავშირისა და
ინტერესის დადგენას;

• პროცედურები, რომლებიც უკრძალავს პირებს გარიგების გუნდის გარეთ, მოახდინონ ზეგავლება გარიგებაზე;

• ფირმის პერსონალის დროული ინფორმირება პოლიტიკებში ცვლილებების შესახებ, პერიოდული ტრეინინგების
ორგანიზება;

• დისციპლინარული ზომების მექანიზმი, რომელიც ხელს უწყობს ფირმის პოლიტიკისა და პროცედურების დაცვას;

• გამოქვეყნებული პოლიტიკა, რომელიც ასტიმულირებს პერსონალს, აცნობონ ფირმის ხელძღვანელობას
პოტენციური დარღვევებისა და პრობლემების შესახებ;

• ერთ დამკვეთისგან მიღებული შემოსავალზე დამოკიდებულების გასაკონტროლებლად განკუთვნილი
პროცედურები;

• მარწმუნებელი და არამარწმუნებელი გარიგების გუნდების გამიჯვნა ფირმაში;



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობის საფრთხეებისგან დამცავი ზომები)
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ბ) ფირმის სამუშაო გარემოში შექმნილი დამცავი ზომების მაგალითები:

• გარიგების დონეზე (კონკრეტული გარემოებების შემთხვევაში): 

• გარიგებაში შესრულებული სამუშაოს განსახილველად, საჭიროებისამებრ, ფირმის სხვა პროფესიონალის
ჩართვა (ეხება როგორც მარწმუნებელ, ასევე არამარწმუნებელ გარიგებებს);

• კონსულტაციების მიღება მესამე მხარისგან;

• ეთიკური საკითხების განხილვა დამკვეთის მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირებთან (მაგ. 

სამეთვალყურეო საბჭო)

• დამკვეთის მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირების ინფორმირება გაწეული მომსახურების
ხასიათსა და გადასახდელი საზღაურის ოდენობის შესახებ;

• მარწმუნებელი გარიგების გუნდის უფროსი პერსონალის როტაცია (არაუმეტეს 7 წელი)

• დამკვეთის სისტემებში არსებული დამცავი ზომების მაგალითები:

• ფირმის დანიშვნას ამტკიცებენ ან ამოწმებენ პირები, რომლებიც არ არიან ხელმძღვანელობის
წარმომადგენლები;

• მმართველობითი გადაწყვეტილების მისაღებად დამკვეთის კომპეტენტური და გამოცდილი პერსონალი;

• შიდა პროცედურები, რომელიც უზრუნველყოფს ფირმის ობიექტურ არჩევეას არამარწმუნებელი
გარიგებისთვის;

• დამკვეთს აქვს კორპორაციული მართვის სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს სათანადო
კონტროლის განხორციელებას მომსახურების გაწევის პროცესზე და ინფორმაციის ეფექტურ გაცვლას ამ
პროცესში.



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამცავი ზომები - პრაქტიკული სავარჯიშო)
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მოცემული სცენარებისთვის:
• ჩამოთვალეთ კრიტერიუმები რის მიხედვითაც შეაფასებდით დამოუკიდებლობის საფრთხის მნიშნელობას
• ჩამოთვალეთ რა სახის დამცავი ზომები შეიძლება გატარდეს

1) გარიგების გუნდის წევრის ოჯახის წევრი ფლობს წილს დამკვეთის კომპანიაში;

2) გარიგების გუნდის მეგობარი მუშაობს დამკვეთის მთავარ კონკურენტ კომპანიაში;

3) ფირმა დამკვეთს უწევს საბუღალტრო აღრიცხვის მომსახურებას;

4) ფირმამ 2 წლის წინ დამკვეთს გაუწია საკონსულტაციო მომსახურება შიდა კონტროლების სისტემის
დანერგვასთან დაკავშირებით;

5) გარიგების გუნდის წევრმა გარიგების დასრულების შემდეგ დამკვეთისგან საჩუქრად მიიღო კონცერტზე
დასასწრები ბილეთი, რომლის ღირებულებაა 500 ლარი;

6) გარიგების გუნდის წევრმა დამკვეთისგან მიიღო მნიშვნელოვანი ფასდაკლება დამკვეთის პროდუქციაზე;
7) ფირმა დამკვეთს უტარებს აუდიტს 10 წლის განმავლობაში;

8) გარიგების გუნდის წევრმა დამკვეთისგან მიიღო შეთავაზება სამსახურის თაობაზე;
9) ფირმა აუდიტს უტარებს ბანკს, რომელიც ფირმას ემსახურება (მიმდინარე ანგარიშებით და სახელფასო

პროგრამით);

10) გარიგების გუნდის წევრს აქვს სესხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისგან, რომლის აუდიტს ატარებს;
11) დამკვეთს აქვს ვადაგადაცილებული ფინანსური ვალდებულებები ფირმის მიმართ;

12) ფირმის შემოსავლის 60%-ს შეადგენს ერთი დაკვეთისგან და მასთან დაკავშირებულიკომპანიებისგან
მიღებული საზღაური;

13) ფირმამ გაუწია დამკვეთს ქონების შეფასების მომსახურება;
14) ფირმის პარტნიორი მეგობრობს დამკვეთის დირექტორთან;

15) დამკვეთს აქვს დავა საგადასახადო ორგანოებთან ისეთი ტრანზაქციის დაბეგვრასთან დაკავშირებით, 

რომელზეც კონსულტაცია მიიღო ფირმისგან;



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობის ელემენტი ხარისხის კონტროლის სისტემაში)

ფირმამ უნდა დააწესოს დამოუკიდებლობის პოლიტიკა და პროცედურები, რომელიც უზრუნველყოფს მასა
დასაბუთებული რწმუნებით იმისა, რომ ფირმა და მისი პერსონალი იცავენ დამოუკიდებლობას ეთიკის
ნორმების შესაბამისად.

პოლიტიკა უნდა მოიცავდეს:

ა) დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შემუშავებას და პერსონალისთვის გაცნობას; 

ბ) დამოუკიდებლობის საფრთხეების შეფასებას და მათზე სათანადო რეაგირებას; 

გ) წელიწადში ერთხელ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და პროცედურების
შესრულების დასტურს; 

დ) დამცავ ზომებს გარიგებაში ერთი და იგივე პერსონალის გამოყენებისას დიდი ხნის მანძილზე (როტაცია).

დამოუკიდებლობის პოლიტიკა უნდა მოითხოვდეს, რომ:

• შეგროვდეს სათანადო ინფორმაცია და მიეწოდოს შესაბამის პერსონალს, რათა: 

• პერსონალმა ადვილად შეძლოს დადგენა, აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი დამოუკიდებლობის მოთხოვნებს

• ფირმამ შეძლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული ჩანაწერების წარმოება და განახლება;

• ფირმამ შეძლოს სათანადო ზომების მიღება

• გარიგების პარტნიორმა მიაწოდოს ფირმას ინფორმაცია გარეგების მასშტაბის შესახებ;

• პერსონალმა სასწრაფოდ შეატყობინოს ფირმას ისეთი გარემოებების შესახებ, რომლებიც საფრთხეს უქმნის
დამოუკიდებლობას;

• ფირმამ სასწრაფოდ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია დარღვევების შესახებ პარტნიორს და სხვა პირებს, ვისაც
ეხება შესაბამისი ზომების გატარება;

• პარტნიორმა და სხვა პირებმა სასწრაფოდ უნდა მიაწოდონ ფირმას ინფორმაცია გატარებული ზომების
შესახებ, რათა ფირმამ შეაფასოს დამატებითი ზომების აუცილებლობა;
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შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობის დადასტურების ნიმუში)
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წყარო: სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებში ხარისხის კონტროლის სტანდარტების დანერგვის შესახებ, IFAC



შესაფერისი ეთიკური მოთხოვნები
(დამოუკიდებლობის დადასტურების ნიმუში)
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წყარო: სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებში ხარისხის კონტროლის სტანდარტების დანერგვის შესახებ, IFAC



ახალ დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარება, 
ძველთან ურთიერთობის გაგრძელება

გასათვალისწინებელი ფაქტორები: 

ა) კომპეტენცია, უნარი და რესურსები; 

 შესაფერისი დარგის ცოდნა; 

 შესაბამისი მარეგულირებელი ან საანგარიშგებო მოთხოვნების ცოდნა;

 აუცილებელი უნარ-ჩვევების და კონპეტენციის საკმარისი პერსონალი; 

 ექსპერტების ხელმისაწვდომობა, საჭიროების შემთხვევაში;

 ხარისხის კონტროლის მიმომხილველი

 გარიგების დადგენილ ვადებში შესრულება.

ბ) ფირმას შეუძლია ეთიკური მოთხოვნების დაცვა;

გ) დამკვეთის პატიოსნება; 

 ინფორმაცია დამკვეთის მესაკუთრეებზე, ხემძღვანელობაზე და დაკავშირებულ მხარეებზე (რეპუტაცია); 

 დამკვეთის ოპერაციების სპეციფიკა;

 ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების აგრესიული ინტერპრეტაცია და შიდა კონტროლის გარემო;

 სამუშაოს მასშტაბების არასათანადო შეზღუდვის სიმპტომები;

 ფულის გათეთრებაში ან სხვა კრიმინალურ საქმიანობაში მონაწილეობის შესაძლებლობა; 

 წინა აუდიტორის შეცვლის მიზეზი (პრაქტიკული სავარჯიშო ); 

 და სხვ.

• დამკვეთის ნემისმიერი შემოთავაზების გაფორმებამდე საჭიროა სავარაუდო დამკვეთის შეფასება და ოფიციალურად
დამტკიცება.
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ახალ დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარება, 
ძველთან ურთიერთობის გაგრძელება

დამკვეთის შეფასებისას განსახილველად რეკომენდირებული საკითხები:
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დამკვეთის ხასიათი და
პატიოსნება

•იცნობთ თუ არა
დამკვეთს?

• სარჩელები და
მარეგულირებელი
სანქციები;

• ეჭვი თაღლითობაზე;
• მიმდინარე
გამოძიებები;

•ხელმძღვანელობის
წევრობა ისეთ
ორგანიზაციებში, 
რომელსაც საეჭვო
რეპუტაცია აქვთ;

•უარყოფითი რეკლამა;
• ახლო კავშირი საეჭვო
ზნეობის მქონე
პირებთან;

წინამორბედი
აუდიტორი/ 
ბუღალტერი

• სხვა აუდიტორებმა ხომ
არ უთხრეს უარი?

•დაკავშირებიხართ თუ
არა წინამორბედ
აუდიტორს?

• წინამორბედი
აუდიტორის
დამოუკიდებლობა და
კომპეტენცია;
• წინამორბედი
აუდიტორის
აღმოჩენილი
უზუსტობები;

ფინანსური ანგარიშგება

•გასული 2 წლის
ანგარიშგება და
აუდიტორის დასკვნა;
• წინა 2 წლის
საგადასახადო
დეკლარაციები;

• წინა 2 ან 3 წლის
ხელმძღვანელობის
წერილები;

• სააღრიცხვო პოლიტიკა
დამეთოდები;

• სააღრიცხვო
შეფასებები და
დაშვებები;

• საჭიროა თუ არა საწყოს
ნაშთებზე დამატებითი
აუდიტორული
პროცედურები?

პრაქტიკული
გამოცდილება

•გამუშავიათ თუ არა
დამკვეთთან?

• აქვთ თუ არა
პარტნიორებს და
თანამშრომლებს
საკმარისი ცოდნა ამ
დარგში?

• (თუ არა) 
შესაძლებელია თუ არა
ცოდნის იოლად
მოპოვება?
• საჭიროა სპეციალური
ცოდნა? თუ კი, 
ხელმისაწვდომია თუ
არა?

დამოუკიდებლობის
შეფასება

•დაადგინეთ და
შეაფასეთ
დამოუკიდებლობის
საფრთხეები:

• არის თუ არა ეს
საფრთხეები
უმნიშვნელო?

•თუ არა, 
დოკუმენტურად
დააფიქსირეთ დამცავი
ზომები;

გარიგების
რისკის
შეფასება

აღწერეთ პოტენციური რისკები, მათ შორის:

• კანონის, რეგულაციის დარღვევა;
•გადახდიუნარიანობის პრობლემა;
• მედიის ღრმა დაინტერესება;
•დარგში მიმდინარე ტენდენციები;

• მაღალი რისკის კომერციული საქმიანობა;
• სუსტი სააღრიცვო სისტემები;

• ბევრი ოპერაცია დაკავშირებულ მხარეებთან;

•უჩვეულო ან რთული კორპ. სტრუქტურა;
• კონტროლის სუსტი მექანიზმები;

• შემოსავლის დადგენის ნათელი პოლიტიკის ნაკლებობა;
• ხელმძღვანელობის მნიშნელოვანი ბენეფიტები, 
რომელიც დამოკიდებულია ფინანსურ შედეგებზე;
• ხელმძღვანელობაში, წამყვან პერსონალში, 
ბუთალტრებში ან იურისტებში ბოლო ცვილებები;



ახალ დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარება, 
(პარტნიორის დასკვნის ნიმუში)
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ახალ დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარება, 
ძველთან ურთიერთობის გაგრძელება

პოლიტიკა და პროცედურები უნდა მოითხოვდეს, რომ:

ა) ფირმამ უნდა მოიპოვოს ისეთი ინფორმაცია, რომელსაც აუცილებლად მიიჩნევს კონკრეტულ გარემოებებში ახალ
დამკვეთთან გარიგების გაფორმებამდე (ან არსებული გარიგების გაგრძელების საკითხის განხილვისას);

ბ) მოსალოდნელი ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენის შემთხვევაში, ფირმამ განსაზღვროს, მიზანშეწონილია თუ
არა ამ გარიგების გაფორმება;

გ) თუ გამოვლინდა პრობლემები, მაგრამ ფირმა მაინც გადაწყვეტს დამკვეთთან უერთიერთობას , ფირმამ
დოკუმენტურად უნდა დააფიქსიროს ამ პრობლემების მოგვარების გზები;
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აუცილებელი
ინფოს მოპოვება

მოსალოდნელია
ინტერესთა
კონფლიქტი?

მიზანშეწონილია
გარიგების
გაფორმება

(გაგრძელება)?

კონფლიქტის
მოგვარების

დადოკუმენტირება

ურთიერთობის
დამყარება

(გაგრძელება)

ეს რომ ფირმას ადრე
სცოდნოდა, უარს

იტყოდა გარიგებაზე?

პასუხისმგებლობების
განხილვა და
ურთიერთობის

შეწყვეტა

ურთიერთობის
შეწყვეტა

ურთიერთობის
დამყარება

(გაგრძელება)

კი

არა

კი

არა

კი

არა



ახალ დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარება
(პრაქტიკული სავარჯიშო)

პრაქტიკული სავარჯიშო : ახალ დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარება

(ხანგრძლივობა: 5 წუთი )

კომპანია X-მა გასული წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისთვის მიმართა აუდიტორულ ფირმა
A-ს. კომპანია X-მა ფირმა A-ს აცნობა, რომ ის ბოლო 6 თვის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა
წინა აუდიტორულ ფირმა B-სთან დაკავშირებას. ამის გათვალისწინებით, ფირმა A -მ
მარეგულირებელი ორგანოდან მოიპოვა ცნობები ფირმა B-ს შესახებ და აღმოჩნდა რომ ფირმა B-ს, 

რომელიც წამოადგენდა ინდივიდუალურ პრაქტიკოსს, შეუწყდა ლიცენზია. 

კითხვა: 

შეუძლია თუ არა კომპანია A-ს ახალ დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარება? 

საჭიროა თუ არა კომპანია A-ს მიერ დამატებითი ინფორმაციების მოძიება?  

წინამორბედ აუდიტორთან განსახილველი საკითხები:
• სამუშაო დოკუმენტებზე ხელმოსაწვდომობა;
• გადაუხდელი თანხები;

• აზრთა სხვადასხვაობა;
• დამკვეთის პატიოსნება;
• შეცვლის მიზეზი;

• დაუსაბუთებელი მოთხოვნები ან ცუდი თანამშრომლობა
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შრომითი რესურსები

ფირმის პოლიტიკა და პროცედურები უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს: 
 კადრების შევსებას;

 სამუშაოს შესრულების შეფასებას;

 შესაძლებლობებს, მათ შორის დავალების შესრულებისთვის საჭირო დროს;

 კომპეტენტურობას;

 დაწინაურებას;

 სტიმულირებას;

 ანაზღაურებას;

 პერსონალის მოთხოვნილებების შეფასებას.
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ფირმა ვალდებულია შეიმუშაოს შრომითი რესურსების
პოლიტიკა და პროცედურები . . . 



შრომითი რესურსები
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შრომით რესურსებზე პასუხისმგებელი პირის ფუნქციები - მცირე ზომის ფირმებში, 

ასეთ ფუნქციებში შეიძლება შედიოდეს უფრო ცოტა და უფრო მარტივი პროცედურები. 

საორენტაციო მასალები - ფირმის პოლიტიკა და პროცედურები; საკადრო პოლიტიკის

სახელმძღვანელო; საბუღალტრო სახელმძღვანელოები; ფირმის შაბლონები და ფორმები; ფირმასთან
დაკავშირებული სხვა ნებისმიერი სპეციფიკური ინფორმაცია. 

გამოსცდელი ვადა - შესაძლებელია ახალ თანამშრომელს მიეცეს გამოსაცდელი ვადა

უწყვეტი პროფესიული ზრდა - რეკომენდირებულია პარტნიორების და ფირმის

პერსონალის მიერ საკუთარი პროფესიული ზრდის ჩანაწერების წარმოება

მცირე ზომის ფირმები & მსხვილი ფირმები



შრომითი რესურსები
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პერსონალის დაქირავება და შენარჩუნება

კომპეტენცია მოტივაცია

შესრულებული სამუშაოს ხარისხი

შესაძლებლობები ეთიკა

პროფესიული
განათლება; 

ტრეინინგები; სამუშაო
გამოცდილება; 

უწყვეტი პროფესიული
ზრდა

შესრულებული
სამუშაოს შეფასება; 

კარიერული
წინსვლა; 

დაწინაურება და
ანაზღაურება



შრომითი რესურსები

გარიგების გუნდის დაკომპლექტება

 გარიგების პარტნიორი - აუცილებელი კომპეტენცია და საკმარისი დრო

 გარიგების გუნდი

 მცირე ფირმებში შესაძლებელია არაფორმალური და არაოფიციალური

გარიგების გუნდის დაკომპლექტების დროს პარტნიორმა უნდა
გაითვალისწინოს: 

 რამდენად აქვს გუნდის წევრს მსგავს გარიგებების შესრულებაში გამოცდილება; 

 კონკრეტულ გარიგებასთან დაკავშირებული პროფესიული სტანდარტები და
მარეგულირებელი და საკანონმდებლო მოთხოვნები;

 ტექნიკური ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება; 

 გარიგების გუნდის წევრის მიერ დამკვეთის ოპერაციების ცოდნა;

 გარიგების გუნდის წევრის მიერ ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის არსის
გაგება
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შრომითი რესურსები

ფირმის პოლიტიკა უნდა მოიცავდეს იმ გენერალურ პრინციპებს და წესებს, 
რომლებიც ეხმარება მნიშვნელოვან დისციპლინარულ საკითხებზე მუშაობის
პროცესს: 

 გასაუბრება ფაქტების დადგენის მიზნით; 

 საყვედური; 

 პროფესიულ ზრდასთან დაკავშირებით სავალდებულო მოთხოვნა; 

 სამუშაოდან დროებით მოწყვეტა;

 სამსახურიდან გათავისუფლება; 

 და სხვა. 

წესების დაცვის წახალისება

 გარიგების შესრულების შემდეგ;

 უკუკავშირი ზედამხედველის მიერ. 
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შრომითი რესურსები
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გარიგების შესრულება

გარიგების შესრულების ხარისხის ერთგვაროვნებას უზრუნველყოფს:

 ინსტრუქციები გარიგების გუნდისთვის;

 ფირმის შაბლონები და პროცედურები;

 საცნობარო მასალები;

 თანამშრომელთა პრაქტიკული წვრთნისა და სწავლების პროცედურები;

 შესრულებული სამუშაოს მიმოხილვის მეთოდები;

 პოლიტიკა/პროცედურა რომელიც ეხება შესრულებული სამუშაოს დოკუმენტირებას და ხარისხის
მიმოხილვის ვადებს. 

გარიგების პარტნიორის პასუხისმგებელია: 
 გარიგების ხარისხზე;

 დამკვეთის მხრიდან დამოუკიდებლობის დაცვაზე; 

 ახალ და ძველ დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარებასთან დაკავშირებული პროცედურების დაცვაზე; 

 კონსულტაციაზე;

 გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვაზე; 

 იმის უზრუნველყოფაზე რომ გარიგების გუნდს გააჩნდეს შესაფერისი უნარები და კომპეტენცია
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გარიგების შესრულება
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დაგეგმვა

•გარიგების გუნდის
პასუხისმგებლობები;

•მნიშვნელოვანი
საკითხები;

•აუდიტის საერთო
სტრატეგიის
შემუშავება; 

•რისკების განსაზღვრა
და სათანადო
რეაგირება; 

•მესამე მხარის, მაგ. 

ექსპერტის
მონაწილეობა
გათვალისწინებული და
გარანტირებულია;

•დამოუკიდებლობასთან
დაკავშირებული
საკითხები; 

•და სხვა. 

ზედამხედველობა

•მნიშვნელოვანი
საკითხების ანალიზი; 

მათი შედეგების
შეფასება და
საჭიროების
შემთხვევაში
დაგეგმილი მიდგომის
ცვლილება; 

•გარიგებაზე
დახარჯული დროის
ეფექტურობაზე და
ეფექტიანობაზე
თვალყურის დევნება; 

•ისეთი საკითხების
გამოვლენა რომელიც
მოითხოვს
კონსულტაციას.

მიმოხილვა

•გარიგების პარტნიორს
არ მოეთხოვება მთელი
დოკუმენტაციის
მიმოხილვა; 

•საბოლოო თათბირის
ჩატარება; 

•დასტური რომ
პარტნიორმა გადახედა
დოკუმენტებს; 

•არის თუ არა
შეკრებილი
მტკიცებულებები
საკმარისი ? 

შესაფერისი? 

•საჭიროა თუ არა
შესრულებული
სამუშაოს ხასიათის, 
ვადებისა და
მოცულობის
გადახედვა?



გარიგების შესრულება

კონსულტაციები:

 საკითხების განხილვა სათანადო პროფესიულ დონეზე;

 კონსულტაციის გამწევი პირი შეიძლება იყოს ფირმაში ან ფირმის გარეთ, რომელსაც აქვს სათანადო ცოდნა
და გამოცდილება;

 კონსულტაციის გამწევ პირებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია ყველა ფაქტის შესახებ;

 კონსულტაციის შედეგად გამოტანილი დასკვნები სათანადოდ უნდა აისახოს დოკუმენტებში და
განხორციელდეს პრაქტიკაში;

აზრთა სხვადასხვაობა:
 მიზეზები

 გადაწყვეტილება
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კითხვა

24 December 2018Page 39

ჩამოთვალეთ ის რთული ან საკამათო საკითხები რომლებზეც გარიგების
გუნდმა შეიძლება გაიაროს კონსულტაცია კვალიფიციურ პროფესიონალებთან
ფირმის ფარგლებში (ან ფირმის გარეთ).  



პასუხი

გარიგების გუნდმა შეიძლება გაიაროს კონსულტაცია შემდეგ საკითხებზე:

1) სავარაუდო უწყვეტობის საკითხი; 

2) საეჭვო ან გამოვლენილი თაღლითობა;

3) ხელმძღვანელობის პატიოსნებასთან დაკავშირებული საკითხები; 

4) მნიშვნელოვანი პრეტენზია მესამე მხარის მხრიდან დამკვეთის ან ფირმის მიმართ; 

5) მნიშვნელოვანი, კომპლექსური და/ან ახალი საბუღალტრო ან აუდიტური ანგარიშგების
დამუშავება;

6) სხვა. 
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გარიგების შესრულება

გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვა
ა) გარიგების ხარისხის კონტროლის მიზანი: 

 გარიგების ხარისხის მიმოხილვის მიზანია ობიექტური შეფასების მიწოდება, აუდიტორის დასკვნის
თარიღამდე ან თარიღისთვის, გარიგების გუნდის მიერ ჩატარებულ მნიშვნელოვან განსჯებსა და გამოტანილ
დასკვნებზე. 

ბ) გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის კრიტერიუმები: 

 საფონდო ბირჟაზე კოტირებული სამეურნეო სუბიექტები;

 გარიგების ხასიათი;

 კონკრეტული გარიგების ან გარიგებების კატეგორიებისათვის არსებული უჩვეულო გარემოებები ან რისკები
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ხკსს 1 - ის მიხედვით, ფირმამ უნდა დააწესოს პოლიტიკა და პროცედურები, რომლებიც უნდა ა) 
მოითხოვდნენ გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვას კოტირებული სამეურნეო
სუბიექტების ყველა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისათვის ბ) ადგენდეს კრიტერიუმებს, რომლის
მიხედვითაც უნდა შეფასდეს გასული პერიოდების ფინანსური ინფორმაციის ყველა სხვა გაიგებები
საჭიროებს თუ არა ხარისხის მიმოხილვას. 

მაგალითის სახით მოიყვანეთ ის კრიტერიუმები, რომელიც შეიძლება ფირმამ გაითვალისწინოს
გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის პროცედურაში იმის დასადგენად უნდა ჩატარდეს თუ
არა ამა თუ იმ გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვა. 
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პასუხი

შესაძლო კრიტერიუმები:

ა) გარიგების ხასიათიდან გამომდინარე აუდიტის დასკვნას ექნება ფართო გამოყენება და
გამოტანილი მოსაზრება მნიშვნელოვანია ფართო საზოგადოებისთვის;

ბ) არის საფუძვლიანი ეჭვი რომ დამკვეთი არ არის ფუნქცონირებადი საწარმო და ჩვეულებრივ ვერ
გააგრძელებს საქმიანობას უახლოეს საპროგნოზო მომავალში

გ) დამკვეთს ყავს მნიშვნელოვანი შვილობილი რომლის აუდიტორიც არ არის ფირმა . 

დ) დამკვეთი არის სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი კომპანია

ე) გარიგების დროს გამოვლენილია დამოუკიდებლობის საფრთხე, დაკავშირებულია პარტნიორთან
და ჩათვლილია მნიშვნევლოვნად და შეულებელია გონივრულ დროში მისი შემცირება

ვ) დამკვეთის მიერ გადახდილი თანხა შეადგენს ფირმის მთლიანი შემოსავლის დიდ ნაწილს (მაგ. 

10-15% ზე მეტს)
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მაგალითის სახით მოიყვანეთ ის ფაქტორები, რომელიც იწვევს გარიგების ხარისხის კონტროლის
მიმოხილვის ჩატარებას უშუალოდ გარიგების დაწყების შემდეგ.
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პასუხი

შესაძლო ფაქტორები:

ა) გარიგების რისკი გაიზარდა ; მაგ. როცა დამკვეთი ხდება აქციების საკონტროლო პაკეტის
გაყიდვის ობიექტი; 

ბ) გამოვლენილია ფინანსური ანგარიშგების ახალი და მნიშვნელოვანი მომხმარებელი; 

გ) დამკვეთს აქვს მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესი, რომელიც არ არსებობდა გარიგების
გაფორმებისას

დ) შესწორებული და შეუსწორებელი უზუსტობების მნიშვნელობა
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გარიგების შესრულება

გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვა
გ) გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის ხასიათი, დრო და მასშტაბი: 

 გარიგების შედეგად გაცემული დასკვნა არ უნდა დათარიღდეს მანამ, სანამ არ დასრულდება გარიგების
ხარისხის კონტროლის მიმოხილვა. 

 გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმომხილველი მიმოხილვას ატარებს დროულად, რათა შესაძლებელი
იყოს მნიშვნელოვანი საკითხების დაუყოვნებლივ გადაჭრა დასკვნის დათარიღებამდე.

 ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის მასშტაბი დამოკიდებულია გარიგების სირთულეზე და იმის რისკზე, 
რომ დასკვნა შეიძლება არ იყოს კონკრეტული გარემოებების შესაფერისი. 

 გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის ჩატარება არ ამცირებს გარიგების პარტნიორის
პასუხისმგებლობას.

დ) კრიტერიუმები გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმომხილველთა უფლებამოსილების დასადგენად: 

 საკმარისი და შესაფერისი ტექნიკური ცოდნა, გამოცდილება

 შერჩეული არ იყოს გარიგების პარტნიორის მიერ, თუ შესაძლებელია;

 სხვა მხრივ არ მონაწილეობდეს მოცემულ გარიგებაში ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის პერიოდის
განმავლობაში; 

 არ იღებდეს გადაწყვეტილებებს გარიგების გუნდისთვის; 
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კითხვა

მაგალითის სახით მოიყვანეთ ის დოკუმენტაცია, რომლის დათვალიერებასაც უნდა ხდებოდეს
მიმომხილველის მიერ გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის დროს.
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პასუხი

დოკუმენტაცია რომლის დათვალიერებასაც უნდა ხდებოდეს მიმომხილველის მიერ :

ა) ფინანსური ანგარიშგება;

ბ) შეთავაზებული დასკვნა; 

გ) გარიგების მსვლელობისას გამოვლენილი შესწორებული და შეუსწორებელი უზუსტობები;

დ) არსებითობა; 

ე) გარიგების მსვლელობისას გამოვლენილი რისკები და გატარებული საპასუხო ზომები; 

ვ) კონსულტაციები მნიშვნელოვან საკითხებზე; 

ზ) დამოუკიდებლობის დადასტურება გუნდის წევრების მიერ
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ფირმამ უნდა შეიმუშაოს ისეთი პოლიტიკა, რომელიც აკონკრეტებს იმ
დოკუმენტაციის დონეს და მოცულობას, რომელიც მოითხოვება ყველა
გარიგებაში და ფირმის ზოგადი სარგებლობისთვის. 

ეს პოლიტიკა უზრუნველყოფს, რომ დოკუმენტაცია საკმარისია და
შესაფერისი იმისთვის, რომ უზრუნველყოს მტკიცებულება: 

ა) ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის თითოეული ელემენტის დაცვის შესახებ; და

ბ) გარიგების ყოველი დასკვნის მხარდაჭერის შესახებ. 
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გარიგების შესრულება

გარიგების დოკუმენტაცია
 გარიგების საბოლოო ფაილების ნაკრების დაკომპლექტების ვადა არ აღემატება დასკვნის თარიღიდან 60 

დღეს

 დაცული უნდა იყოს დოკუმენტაციის კონფიდენციალობა, უსაფრთხოება

 დოკუმენტაცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და აღდგენადი

 აუდიტის დოკუმენტაციის შენახვის პერიოდი არ უნდა იყოს 5 წელზე ნაკლები

 გარიგების დოკუმენტაცია ფირმის საკუთრებაა
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მონიტორინგი

ობიექტური შეფასება და განხილვა უნდა მოხდეს შემდეგი პუნქტების: 

ა) პროფესიული სტანდარტების და მარეგულირებელი მოთხოვნების დაცვა; 

ბ) ხარისხის კონტროლის პოლიტიკის და პროცედურების შესაბამისობა და ადექვატურობა; 

გ) რამდენად არ ჩამორჩება და რამდენად თანმიმდევრულია პოლიტიკა და პროცედურები
პროფესიაში მიმდინარე სიახლეების მიმართ; 

დ) ფირმის ეთიკური კულტურა

ე) პროფესიული განათლების და ზრდის ღონისძიებების ეფექტიანობა; 

ვ) რეკომენდაციების დრულად განხორციელება

ფირმამ შესაძლებელია გაითვალისწინოს შესაბამისი პროფესიული
ორგანიზაციის პრაქტიკული საქმიანობის დათვალიერებიდან მიღებული
ნებისმიერი უკუკავშირი. თუმცა, ეს არ უნდა იქნას გამოყენებული ფირმის
საკუთარი შიდა მონიტორინგის პროგრამის მაგივრად. 
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მონიტორინგი

ფირმის ხარისხის კონტროლის პოლიტიკისა და პროცედურების
მონიტორინგი: 

ა) უწყვეტი განხილვისა და შეფასების პროცესი, რაც ითვალისწინებს: 

 პროფესიული სტანდარტების და მარეგულირებელი მოთხოვნების სიახლეების ანალიზს; 

 დამოუკიდებლობის პოლიტიკის დაცვის წერილობით დადასტურებებს;

 პრაქტიკულ წვრთნების პროგრამებს; 

 დადგენილება პოლიტიკის შესახებ, სადაც მოცემულია მითითებები თანამშრომლებისთვის , რომ არ უნდა
გასცენ გარიგების ფინანსური ანგარიშგების არანაირი სახის ინფორმაცია, სანამ არ იქნება ხელმოწერილი
ყველა აუცილებელი თანხმობა

ბ) შესრულებული გარიგებების ინსპექტირება შერჩევით, ციკლურ საფუძველზე. ციკლის ხანგრძლივობა
დამოკიდებულია: 

 ფირმის სიდიდეზე; 

 წინა მონიტორინგის შედეგებზე; 

 რა დონის უფლებამოსილება აქვთ როგორც პერსონალს, ასევე ოფისებს;

 ფირმის ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მისი საქმიანობის სპეციფიკასა და სირთულეზე;

 ფირმის დამკვეთებთან და კონკრეტულ გარიგებასთან დაკავშირებულ რისკებზე.

24 December 2018Page 52



მონიტორინგის პირამიდა

შესრულებული
გარიგების ინსპექტირება

პროფესიული
ორგანიზაციის მიერ

პრაქტიკული საქმიანობის
დათვალიერება

გხკმ ჩატარდა (ფირმის პოლიტიკის
მიხედვით) 

გარიგების პარტნიორის მიერ გარიგების
დოკუმენტაციის გადახედვა
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მონიტორინგი

ანგარიში მონიტორინგის შედეგების შესახებ უნდა მოიცავდეს: 

1) მონიტორინგის ჩატარებული პროცედურების აღწერილობას; 

2) გამოტანილ დასკვნებს; 

3) ნაკლოვანებების და იმ ზომების აღწერას, რომლებიც რეკომენდებული იყო ამ ნაკლოვანებების
გადასაჭრელად. 

დამატებით შესაძლებელია მოიცავდეს: 

1) დათვალიერებული (შემოწმებული) ფაილების რაოდენობა და ტიპები; 

2) ზოგადი შენიშვნები; 

3) შენიშვნები ფირმის კულტურის შესახებ; 

4) რეკომენდაციები პოლიტიკის შემუშავებასთან ან გაუმჯობესებასთან დაკავშრირებით; 

5) შენიშვნები ფირმის პროფესიული განვითარების და ტრეინინგის პროცესის შესახებ; 

6) ხარისხის კონტროლის არსებული სისტემების და პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვა

7) პოლიტიკები, რომელიც არაადექვატურია და არ შეესაბამება ამჟამინდელ სტანდარტებს

8) სხვა გამოვლენილი საკითხები. 
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საჩივრები და ბრალდებები

• იურიდიული კონსულტაცია

• სადაზღვევო კომპანიისთვის შეტყობინება

პოლიტიკა უნდა მოიცავდეს პრეტენზიების და დავების სხვადასხვა ტიპებს: 

 პრეტენზიებს, რომ შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება პროფესიულ სტანდარტებს, 

მარეგულირებელ და საკანონმდებლო მოთხოვნებს; 

 პრეტენზიებს ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემასთან შეუსაბამომის შესახებ;

 პრეტენზიებს, რომ ფირმის ხარისხის კონტროლის პოლიტიკასა და პროცედურების პროექტში ან
მუშაობაში აღინიშნება ნაკლოვანებეი. 
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მცირე ფირმებთან დაკავშირებული მოსაზრებები



მცირე ფირმებთან დაკავშირებული მოსაზრებები
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ფირმის პერსონალთან დაკავშირებული მოთხოვნები:
 ფირმის პერსონალთან დაკავშირებული მოთხოვნება არ ეხება ინდივიდუალურ აუდიტორს;
 პატარა ფირმები შეიძლება ნაკლებად ფორმალურ მეთოდებს იყენებდნენ თავისი პერსონალის მუშაობის
ეფექტიანობის შესაფასებლად.

კონსულტაციები:
ფირმამ, რომელსაც ფირმის გარეთ სჭირდება კონსულტაციების მიღება (მაგალითად, როდესაც მას არა აქვს ამის
შიდა რესურსები) შეიძლება მიმართოს:

 სხვა ფირმას
 პროფესიულ და მარეგულირებელ ორგანოებს
 კომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ეწევიან შესაბამის ხარისხის კონტროლის მომსახურებას

ხარისხის კონტროლის მიმოხილვა:
 თუ ფირმა შიდა რესურსებით ვერ უზრუნველყოფს კვალიფიციურ და ობიექტურ ხარისხის კონტროლის
მიმომხილველს, მას შეუძლია მოიწვიოს გარე ექსპერტი (ან ფირმა)

 ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი



The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

კითხვები?
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