
ინტერესთა კონფლიქტი

აუდიტი და საკონსულტაციო მომსახურება

მომხსენებელი:
ნანა ღვალაძე



კურსის მიზანია

გაგაცნოთ:

► აუდიტის და საკონსულტაციო მომსახურების არსი;

► აუდიტორთა ეთიკის კოდექსის და ადგილობრივი კანონის
მოთხოვნები; 

► პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის პირობები;

► პრაქტიკული მაგალითები
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აუდიტის მომსახურების მიზანი და არსი



აუდიტის მომსახურების არსი
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• საკმარისი  და შესაფერისი 
მტკიცებულებების საფუძველზე

განხორციელებული 
აუდიტორული 
პროცედურებით

შესაბამისი ეთიკის ნორმების 
და სტანდარტების დაცვით

• წარმოადგინოს სანდო დასკვნა

აუდიტის მომსახურება - მარწმუნებელი გარიგება

აუდიტის მომსახურების გაწევისას აუდიტორის მიზანია:



აუდიტის მომსახურების გაწევის საფუძვლები
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აუდიტორული მომსახურება/მარწმუნებელი გარიგებები ხორციელდება შემდეგი
სტანდარტებით:

• აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ასს)

მაგ: გასული პერიოდების ფინანსური ინფორმაციის აუდიტის დროს.

• მიმოხილვის გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტები (მისს)

მაგ: გასული პერიოდების ფინანსური ინფორმაციის მიმოხილვის დროს.

• მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტები (მასს) 

ისეთ მარწმუნებელ გარიგებებში, რომელიც არ წარმოადგენს გასული პერიოდების
ფინანსური ინფორმაციის აუდიტსა და მიმოხილვას.

• დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები (დასს) 

მაგ: ინფორმაციის მიმართ შეთანხმებული პროცედურების გამოყენების გარიგებებისა.



სხვა მარწმუნებელი გარიგებები
(WebTrust, SysTrust)

მარწმუნებელი გარიგებები

აუდიტი მიმოხილვა

შიდა კონტროლების
ფუნქციონირების შეფასება მენეჯმენტის

კონსულტაცია

საერთაშორისო პრაქტიკა



აუდიტის მომსახურების მიზანი

პროფესიული მომსახურება რომელიც ზრდის ინფორმაციის სანდოობის ხარისხს
და ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებს სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში

აუცილებლად განხორციელებული უნდა იყოს აუდიტორის ან აუდიტორული ფირმის მიერ

რატომ მხოლოდ აუდიტორის ან აუდიტორული ფირმის მიერ?



ამონარიდი აუდიტორის ანგარიშიდან
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აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი და ადგილობრივი
კანონის მოთხოვნები



ადგილობრივი კანონის მოთხოვნები

2016 წლიდან - „საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
შესახებ“

რეგულირების სფერო:

► აღრიცხვის და ანგარიშგების მომზადება;

► აუდიტორული მომსახურების რეგულირება

აუდიტორი:

► სერტიფიცირებული ბუღალტერი;

► არის ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის წევრი;

► რეგისტრირებულია აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში;
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რეესტრში რეგისტრაციის კრიტერიუმი
ფიზიკური პირი

რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური პირი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
პირობებს:

 იყოს სერტიფიცირებული ბუღალტერი;

 ჰქონდეს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის აუდიტორის ზედამხედველობით
ჩატარების არანაკლებ 3-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება;

 არ იყოს ნასამართლევი;

 იყოს პროფესიული ორგანიზაციის წევრი;

 არ ჰქონდეს დარღვეული პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code), 
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პროფესიული ეთიკის კოდექსის ძირითადი პრინციპები

IFAC მიერ დადგენილი პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი
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პატიოსნება

ობიექტურობა

კომპეტენცია

კონფიდენციალურობა

პროფესიული ქცევა

ობიექტურობა ასევე დაკავშირებულია იმ შესაძლო გავლენასთან, რაც შეიძლება
აუდიტორის განსჯაზე არ ახდენდეს გავლენას მაგრამ ასეთად აღიქმება. 

თუ აუდიტორის ახლო პირი ან ნათესავი დასაქმებულია სამეურნეო

სუბიექტში, ქმნის თუ არა ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხეს?

ობიექტურობა ეხება აუდიტორის შესაძლებლობას, რომ
მისი საქმიანობა შეასრულოს

 მიუკერძოებლად, 

 არ არსებობდეს ინტერესთა კონფლიქტი (ან
აღიქმებოდეს)

 არ განიცდიდეს სხვების მიზანშეუწონელ ზემოქმედებას

რაც ხელს უშლის პროფესიულ განსჯას



აუდიტის ეთიკის კოდექსი
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ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაშია შესაძლებელი რომ ინტერესთა
კონფლიქტის საფრთხე წარმოიქმნას?

1) როდესაც ერთი აუდიტორული კომპანია ამოწმებს ორ სხვადასხვა კომპანიას;

2) მეგობარი დასაქმებულია სამეურნეო სუბიექტში;

3) ერთი და იგივე კომპანიაში სხვა საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში;

4) საჩუქრის მიღების შემთხვევაში;
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კითხვა



დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული
საფრთხეების მართვა

კანონის მიხედვით:

აუდიტორი ვალდებულია, აუდიტის დაწყებამდე / გაგრძელებამდე წერილობით დაადასტუროს ინფორმაცია:

ა) მის მიერ დამოუკიდებლობის მოთხოვნების შესრულების შესახებ;

ბ) საფრთხეს შემცველი რისკების არსებობის შესახებ;

გ) კვალიფიციური დასაქმებულების, დროისა და რესურსების არსებობის შესახებ;

დ) პარტნიორის რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ.

შიდა რეგულაციის მიხედვით:

 არსებული კლიენტების ბაზის გამოყენებით გადამოწმება;

 დამოუკიდებლობის დეკლარაციების დადასტურება

 დაკავშირებული მხარეების და მასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირება

ინფორმირება

• მუდმივი ტრეინინგი

• კლიენტების ბაზის განახლება და ინფორმაციის გავრცელება ორგანიზაციის შიგნით
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რა პროცედურებია დანერგილი თქვენს ორგანიზაციაში ობიექტურობის პრინციპის
დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით?
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კითხვა



საკონსულტაციო საქმიანობა



საკონსულტაციო საქმიანობის მიზანი და არსი

პროფესიული მომსახურება, რომელსაც შესაძლოა ახორციელებდეს აუდიტორი/აუდიტორული

ფირმა

► საბუღალტრო,

► საგადასახადო,

► ფინანსური მენეჯმენტის,

► და სხვა, მსგავს ბიზნეს საკონსულტაციო სფეროში

რომელიც სპეციფიკურ უნარებს მოითხოვს.

ძირითადი მახასიათებელი:

► არ არის მარწმუნებელი გარიგება;

► წარმოადგენს მენეჯერულ ფუნქციას;

► მონაწილოებას იღებს სამეურნეო სუბიექტის გადაწყვეტილებაში
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საკონსულტაციო მომსახურების სახეები
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საგადასახადო
კონსულტაცია

ანგარიშგების
მომზადება

პოლიტიკების
შემუშავება;

კონკრეტულ
საკითხებზე
კონსულტაცია

ბუღალტრული
აღრიცხვა

ინვენტარი
ზაცია

დეკლარაციების
მომზადება



შესაძლებელია თუ არა აუდიტორმა ან აუდიტორულმა ფირმამ ერთსა
და იმავე სუბიექტს, ერთ ანგარიშგების პერიოდში გაუწიოს
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურეობა?
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კითხვა



აკრძალვა

აკრძალვა

აუდიტორს არ აქვს უფლება, სუბიექტს გაუწიოს აუდიტორული მომსახურება:

► თუ არსებობს არსებული ან შესაძლო სამომავლო ურთიერთობით გამოწვეული
ინტერესთა შეუთავსებლობის საშიშროება.

ურთიერთობის მონაწილე პირები

1. სუბიექტსა და აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას; 

2. მის სისტემაში არსებულ პირებსა და იმ ფიზიკურ პირს შორის, რომელმაც შესაძლოა
პირდაპირი ან არაპირდაპირი გავლენა მოახდინოს აუდიტორული მომსახურების
შედეგებზე.

საფრთხე

► ობიექტურმა, ინფორმირებულმა და გონიერმა მესამე პირმა შეიძლება დაასკვნას, რომ
აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის დამოუკიდებლობას საფრთხე ექმნება.
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The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

კითხვები?
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გმადლობთ ყურადღებისთვის


