
ეთიკის კოდექსი

2021 წლის განგრძობითი
განათლების პროგრამა

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და
აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფ)



ზოგადი ინფორმაცია

➢ ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო® (ბესსს®) არის
სტანდარტების დამდგენი დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც შეიმუშავებს
საერთაშორისო მასშტაბით გამოსაყენებელ ეთიკის კოდექსს პროფესიონალი
ბუღალტრებისთვის™ (შემდგომ კოდექსი). 

➢ 2020 წლის გამოცემა
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ეთიკის კოდექსის გზამკვლევი
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კოდექსის მოთხოვნების დაცვა
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„უნდა“ 
(„shall”)

პროფესიონალ
ბუღალტერს ან ფირმას იმ

კონკრეტული
დებულების დაცვის

ვალდებულებას
აკისრებს.

აღნიშნულია ,,მ“  ასოთი

გარკვეულ გარემოებებში
ნებადართულია რაღაც
კონკრეტული ქმედება, 

მათ შორის, გამონაკლისი
კონკრეტული

მოთხოვნიდან. ეს სიტყვა
არ გამოიყენება

შესაძლებლობის
აღსანიშნავად

ეს ნიშნავს ამა თუ იმ
საკითხის წარმოქმნის, ამა

თუ იმ მოვლენის
მოხდენის ან რაიმე

გასატარებელი ზომის
შესაძლებლობას.

„შეუძლია
“ („may”)

„შესაძლოა
“ („might”)

მოთხოვნების გარდა კოდექსი შეიცავს ამ მოთხოვნების გამოყენებასთან დაკავშირებულ მასალას, 
რომელიც გვიჩვენებს კოდექსის სათანადო გაგებისთვის შესაფერის კონტექსტს. მასალა თავად არ
წარმოშობს რაიმე ვალდებულებას (მოთხოვნას), მაგრამ ამ მასალის გათვალისწინება აუცილებელია
კოდექსის მოთხოვნების სათანადოდ გამოყენებისთვის, მათ შორის კონცეპტუალური მიდგომის
გამოსაყენებლად. აღნიშნულია ,,გ“  ასოთი. 



პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის ძირითადი
პრინციპები

ძირითადი
პრინციპები

პატიოსნება

(integrity)

ობიექტურობა

(objectivity)

პროფესიული
კომპეტენცია და

სათანადო
გულისხმიერება

(professional 
competence and due 

care) 

კონფიდენციალობა

(confidentiality)

პროფესიული ქცევა

(professional behavior) 

პროფესიონალმა ბუღალტერმა უნდა დაიცვას ეთიკის ყველა ძირითადი
პრინციპი.



შესული ცვლილებები

➢ ცვლილებები 4ბ ნაწილში „დამოუკიდებლობა აუდიტისა და მიმოხილვის გარდა სხვა
მარწმუნებელი გარიგებისთვის“ 

ძალაში შედის 2021 წლის 15 ივნისიდან

➢ პროფესიონალი ბუღალტრების როლის და აზროვნების ხელშეწყობა - ცვლილებები შემდეგ
განყოფილებებში: 100, 110, 120, 220 და ლექსიკონში.

ძალაში შედის 2021 წლის 31 დეკემბრიდან
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The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

ცვლილებები 4ბ ნაწილში
„დამოუკიდებლობა აუდიტისა
და მიმოხილვის გარდა სხვა
მარწმუნებელი გარიგებისთვის“ 



ზოგადი

900.1 
კოდექსის ეს ნაწილი ეხება ყველანაირ მარწმუნებელ გარიგებებს, აუდიტისა და მიმოხილვის
გარიგებების გარდა. ამგვარი გარიგებების მაგალითებია:

● მარწმუნებელი გარიგება სუბიექტის საქმიანობის ძირითადი მაჩვენებლების შესახებ; 

● მარწმუნებელი გარიგება სუბიექტში კანონმდებლობის და მარეგულირებელი ნორმების
დაცვის შესახებ;

● მარწმუნებელი გარიგება საჯარო სექტორის სუბიექტის მიერ მიღწეული ეფექტიანობის
კრიტერიუმების შესახებ, როგორიც არის ეფექტიანობის აუდიტი;

● მარწმუნებელი გარიგება სუბიექტის შიდა კონტროლის სისტემის ეფექტიანობის შესახებ;

● მარწმუნებელი გარიგება სუბიექტის სათბურის გაზების ანგარიშის შესახებ.

● ფინანსური ანგარიშგების კონკრეტული ელემენტების, ანგარიშების ან მუხლების აუდიტი.

20 October 2021 Presentation titlePage 8



გარიგების ტიპები

2018 კოდექსი 2020 კოდექსი

2 ტიპის გარიგებები:
- მტკიცებებზე დაფუძნებული მარწმუნებელი

გარიგება (“assertion-based assurance 
engagements”)

- პირდაპირი მარწმუნებელი გარიგება (“direct 
reporting  assurance engagements”)

2 ტიპის გარიგებები:
- დამოწმების გარიგება (“attestation 

agreement”)
- პირდაპირი მარწმუნებელი გარიგება (“direct 

engagement”)
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დამოწმების გარიგება (“attestation agreement”) -
მარწმუნებელი გარიგება, რომლის დროსაც შესაბამის განსახილველ საგანს გარკვეული
კრიტერიუმების გამოყენებით ზომავს ან აფასებს სხვა მხარე და არა საზოგადოებრივი
პრაქტიკით დაკავებული პროფესიონალი ბუღალტერი.

პირდაპირი მარწმუნებელი გარიგება (“direct engagement”) -
მარწმუნებელი გარიგება, რომლის დროსაც საზოგადოებრივი პრაქტიკით დაკავებული
პროფესიონალი ბუღალტერი ზომავს და აფასებს განსახილველ საგანს შესაფერისი
კრიტერიუმების გამოყენებით და მიღებულ განსახილველი საგნის ინფორმაციას წარმოა-
დგენს როგორც მარწმუნებელი ანგარიშის ნაწილს, ან ურთავს მარწმუნებელ ანგარიშს.



ცვლილება სხვა ტერმინებში

პასუხისმგებელი მხარე - მარწმუნებელ გარიგებაში მხარე, რომელიც პასუხისმგებელია
შესაბამის განსახილველ საგანზე. 

კრიტერიუმები - ამოსავალი საკონტროლო მაჩვენებლები (ბაზა), რომელიც გამოიყენება განსა-
ხილველი საგნის შესაფასებლად ან გასაზომად. „შესაფერისი კრიტერიუმები“ (“applicable 
criteria”) ის კრიტერიუმებია, რომლებიც გამოიყენება კონკრეტული გარიგებისათვის.

შესაბამისი განსახილველი საგანი („underlying subject matter”) - ფენომენი, რომელიც
იზომება ან ფასდება კრიტერიუმების გამოყენებით.

განსახილველი საგნის ინფორმაცია (“subject matter information”) - კრიტერიუმების
გამოყენებით შესაბამისი განსახილველი საგნის გაზომვის ან შეფასების შედეგი, ანუ
ინფორმაცია, რომელიც მიიღება განსახილველი საგნის მიმართ კრიტერიუმების გამოყენებით.

2018წ. გამოცემაში ყველგან იყო გამოყენებული ტერმინი „განსახილველი საგანი“ (“subject 
matter”)
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გარიგების მხარეები
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პასუხისმგებელი
მხარე

(„responsible 
party”)

მომხმარებელი
(„intended user”)

აუდიტორი
(„Practitioner”)

(გამზომი ან
შემფასებელი
(„measurer or 

evaluator”)

ან

დამოწმების გარიგება
(“attestation 
agreement”)

პირდაპირი
მარწმუნებელი გარიგება
(“direct engagement”)

სხვა



დამოწმების გარიგება (“attestation agreement”)
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პასუხისმგებელი
მხარე

(„responsible party”)

მომხმარებელი
(„intended user”)

(გამზომი ან
შემფასებელი
(„measurer or 

evaluator”)

სხვა

ან

კრიტერიუმები

განსახილველი საგნის
ინფორმაცია (“subject matter 

information”)

შესაბამისი განსახილველი
საგანი („underlying subject 

matter”)

აუდიტორი
(„Practitioner”)აუდიტორული

დასკვნა

შეიძლება იღებდეს ან არ
იღებდეს პასუხისმგებლობას
განსახილველი საგნის
ინფორმაციაზე



მოთხოვნები და მათი გამოყენება

ფირმა, რომელიც მარწმუნებელ გარიგებას ასრულებს, მარწმუნებელი გარიგების
დამკვეთისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს (900.11).

კოდექსის ამ ნაწილის მიზნებისთვის, მარწმუნებელი გარიგების დამკვეთი არის
პასუხისმგებელი მხარე, ხოლო დამოწმების გარიგებაში ასევე მხარე, რომელიც
პასუხისმგებლობას იღებს განსახილველი საგნის ინფორმაციაზე (რომელიც შეიძლება იყოს
პასუხისმგებელი მხარეც) (900.11გ1).

პასუხისმგებელ მხარეს ან დამკვეთ მხარეს შეუძლია სხვა მხარეს დაავალოს განსახილველი
საგნის ინფორმაციის მომზადება იმის საფუძველზე, რომ ეს მხარე აიღებს პასუხისმგებლობას
განსახილველი საგნის ინფორმაციაზე. ასეთ შემთხვევაში მარწმუნებელი გარიგების
დამკვეთები არიან ორივე, პასუხისმგებელი მხარეც და ის მხარეც, რომელიც პასუხისმგებელია
განსახილველი საგნის ინფორმაციაზე (900.11 გ2).
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მოთხოვნები და მათი გამოყენება

900.11 გ3 - ახალი

გარდა პასუხისმგებელი მხარისა და დამოწმების გარიგებაში _ განსახილველი საგნის
ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი მხარისა, გარიგებასთან შესაძლოა დაკავშირებულები იყვნენ
სხვა მხარეებიც. მაგალითად, იმ მხარის გარდა, რომელიც პასუხისმგებლობას იღებს
განსახილველი საგნის ინფორმაციაზე, შესაძლოა არსებობდეს სხვა განცალკევებული დამკვე-
თი მხარე ან მხარე, რომელიც არის გამზომი ან შემფასებელი. ასეთ ვითარებაში, 
კონცეპტუალური მიდგომის გამოყენება მოითხოვს, რომ პროფესიონალმა ბუღალტერმა
გამოავლინოს და შეაფასოს ამგვარი მხარეების ინტერესებისა და ურთიერთობების შედეგად
ძირითადი პრინციპების დაცვის მიმართ შექმნილი საფრთხეები, მათ შორის, არსებობს თუ
არა რაიმე ინტერესთა კონფლიქტი, 310-ე განყოფილების შესაბამისად.

განყოფილება 310 - ინტერესთა კონფლიქტი
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სხვა ცვლილებები

i. რადგან პირდაპირ მარწმუნებელ გარიგებაში (“direct engagement”) აუდიტორი არის
პასუხისმგებელი განსახილველ საგნის ინფორმაციაზე (“subject matter information”), 4ბ-ს ზოგი
განყოფილება არ არის რელევანტური ასეთი ტიპის გარიგებებისთვის. ამიტომ რამდენიმე

განყოფილებაში იყო დამატებული ფრაზა „დამოწმების გარიგების შემთხვევაში“.

ii. დამოუკიდებლობის მოთხოვნები:

იყო - მარწმუნებელი გარიგების დამკვეთთან მომუშავე პირი ისეთ პოზიციაზე, რომ შეუძლია
მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა განსახილველი საგნის ინფორმაციაზე.

განახლებული - მარწმუნებელი გარიგების დამკვეთთან მომუშავე პირი ისეთ პოზიციაზე, რომ
შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შესაბამის განსახილველ საგანზე ან განსახილველი
საგნის ინფორმაციაზე.
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The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

პროფესიონალი ბუღალტრების
როლის და აზროვნების ხელშეწყობა
- ცვლილებები შემდეგ
განყოფილებებში: 100, 110, 120, 
220 და ლექსიკონში



მოქმედება საზოგადოებრივი ინტერესებიდან
გამომდინარე

რისთვის? ფუნდამენტური პრინციპების დაცვის და საზოგადოების ინტერესებიდან
გამომდინარე პასუხისმგებლობით მოქმედების შორის ურთიერთობის
გაძლიერება. 
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2018 წლის გამოცემა 2020 წლის გამოცემა

110.1 გ1 
(ე) პროფესიული ქცევა -

- დაიცვას სათანადო კანონები და სხვა
მარეგულირებელი ნორმები და

- თავი აარიდოს ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც
პროფესიონალმა ბუღალტერმა იცის ან უნდა
იცოდეს, რომ პროფესიას დისკრედიტაციას
გაუწევს.

110.1 გ1 
(ე) პროფესიული ქცევა -
- (არსებული პარაგრაფები)
- ნებისმიერი სახის პროფესიული

საქმიანობისას და საქმიან ურთიერთობებში
მოიქცეს ისე, როგორც შეეფერება პროფესიის
პასუხსმგებლობას იმოქმედოს საზოგადოების
ინტერესების სასარგებლოდ.

მ115.1 
პროფესიონალმა ბუღალტერმა უნდა დაიცვას
პროფესიული ქცევის პრინციპი, რომელიც
ბუღალტერს ავალდებულებს, რომ:
(ა) დაიცვას სათანადო კანონები და სხვა
მარეგულირებელი ნორმები;
(ბ) თავი აარიდოს ნებისმიერ ქმედებას, 
რომელიც პროფესიონალმა ბუღალტერმა იცის ან
უნდა იცოდეს, რომ პროფესიას დისკრედიტაციას
გაუწევს.

მ115.1     
პროფესიონალმა ბუღალტერმა უნდა დაიცვას
პროფესიული ქცევის პრინციპი, რომელიც
ბუღალტერს ავალდებულებს, რომ:
(ა) (არსებული პარაგრაფი)
(ბ) ნებისმიერი სახის პროფესიული
საქმიანობისას და საქმიან ურთიერთობებში
მოიქცეს ისე, როგორც შეეფერება პროფესიის
პასუხისმგებლობას იმოქმედოს საზოგადოების
ინტერესების სასარგებლოდ;
(გ) (არსებული პარაგრაფი)



მოქმედება საზოგადოებრივი ინტერესებიდან
გამომდინარე

ბესსს (IESBA) კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ფუნდამენტალური პრინციპების დაცვა კოდექსის

მიხედვით, არ გულისხმობს რომ პროფესიონალი ბუღალტერი ასევე მოქმედებს საზოგადოების
ინტერესებიდან გამომდინარე.

100.6 გ3 (100.3 გ2 2018 წლის გამოცემაში)
კოდექსის მოთხოვნების დაცვა თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ პროფესიონალი
ბუღალტრები ყოველთვის შეძლებენ საზოგადოების ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედების
პასუხისმგებლობის შესრულებას (ახალი).

შეიძლება არსებობდეს უჩვეულო ან იშვიათი/განსაკუთრებული შემთხვევები, როდესაც
ბუღალტერი მიიჩნევს, რომ კოდექსის ამა თუ იმ მოთხოვნის ან მოთხოვნების შესრულება
შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს საზოგადოების ინტერესებს ან მისმა შესრულებამ გამოიწვიოს
არათანაზომიერი შედეგი. ასეთ ვითარებაში რეკომენდებულია, რომ ბუღალტერმა კონსუ-
ლტაციისთვის მიმართოს პროფესიულ ორგანიზაციას ან მარეგულირებელ ორგანოს.
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კოდექსის ფორმა და შინაარსი

ბესსს- ი (IESBA) ჩამოაყალიბა მოსაზრება, რომ პროფესიონალ ბუღალტერმა აჩვენოს მისგან
მოსალოდნელი ეთიკური ქცევა, მან უნდა მიჰყვეს კოდექსის შინაარს, რომ სრულად
გაუმკლავდეს საზოგადოების ცვალებად მოლოდინს.

100.6 გ2 (ახალი)

კოდექსის დაცვა გულისხმობს კონკრეტული მოთხოვნების მიზნისა და დანიშნულებისთვის
სათანადო ყურადღების დათმობას.
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პატიოსნება (“integrity”) (განყოფილება 111)
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2018 წლის გამოცემა 2020 წლის გამოცემა

111.1 გ1
პატიოსნება, ამავე დროს, გულისხმობს
კეთილსინდისიერებასა და სამართლიანობას.

111.1 გ1
პატიოსნება გულისხმობს კეთილსინდისიერებას, 
სამართლიანობას და მტკიცე ხასიათის ქონას, 
რათა ჯეროვნად იმოქმედოს იმ შემთხვევაშიც კი, 
როდესაც ზეწოლას განიცდის, რომ სხვაგვარად
იმოქმედოს ან როდესაც ამგვარად მოქცევამ
შესაძლოა პოტენციურად საზიანო პირადი ან
ორგანიზაციული შედეგები გამოიწვიოს.

არ იყო 111.1 გ2 (ახალი)
ჯეროვნად მოქმედება გულისხმობს:

(ა) საკუთარ პოზიციებზე მყარად
დგომას დილემის წინაშე ან რთულ სიტუაციაში
აღმოჩენის შემთხვევაში; ან

(ბ) სხვებთან
დაპირისპირებას/შედავებას, როდესაც შექმნილი
ვითარება ამას მოითხოვს, გარემოებების შესა-
ბამისად.



მაძიებელი გონება (“having an inquiring mind”) 
(განყოფილება 120.5)

ახალი კონცეპცია, რომელიც განსხვავდება პროფესიული სკეპტიციზმისგან.

პროფესიული სკეპტიციზმი პირველ რიგში გულისხმობს აუდიტორულ მტკიცებულების
კრიტიკულ შეფასებას.

120.5 გ3

მ120.5 პუნქტი მოითხოვს, რომ ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვის მიმართ შექმნილი
საფრთხეების გამოვლენის, შეფასებისა და მათზე რეაგირების დროს ყველა პროფესიონალი
ბუღალტერი მოქმედებდეს მაძიებელი გონებით. კონცეპტუალური მიდგომის გამოყენებასთან
დაკავშირებული ზემოაღნიშნული წინაპირობა ყველა ბუღალტერს ეხება, განხორციელებული
პროფესიული საქმიანობის მიუხედავად.  აუდიტის, მიმოხილვისა და სხვა მარწმუნებელი
გარიგებების სტანდარტების, მათ შორის, აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების
საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული სტანდარტების მიხედვით, 
ბუღალტრებს ასევე მოეთხოვებათ პროფესიული სკეპტიციზმის განწყობით მოქმედება, რაც
გულისხმობს მტკიცებულებების კრიტიკულად შეფასებას.
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მაძიებელი გონება (“having an inquiring mind”) 
(განყოფილება 120.5)

120.5გ1 მაძიებელი გონებით მოქმედება ცნობილი ფაქტებისა და გარემოებების
სწორად გააზრების წინაპირობაა, რაც აუცილებელია კონცეპტუალური მიდგომის სათანადო
გამოყენებისთვის. მაძიებელი გონებით მოქმედება გულისხმობს:

(ა) მოპოვებული ინფორმაციის წყაროს, მისი რელევანტურობისა და
საკმარისობის განხილვას კონკრეტული პროფესიული საქმიანობის ხასიათის, მასშტაბისა და
შედეგების გათვალისწინებით; და

(ბ) შემდგომი გამოკვლევის ან სხვა ქმედებების საჭიროების მიმართ მზადყოფნას. 

120.5 გ2 მოპოვებული ინფორმაციის წყაროს, მისი რელევანტურობისა და
საკმარისობის განხილვისას, პროფესიონალმა ბუღალტერმა, სხვასთან ერთად, შესაძლოა
განიხილოს შემდეგი საკითხები: 
• გაჩნდა თუ არა ახალი ინფორმაცია, ან შეიცვალა თუ არა ფაქტები ან გარემოებები; 
• შესაძლებელია თუ არა, რომ ინფორმაციაზე ან მის წყაროზე გავლენას ახდენდეს
მიკერძოება ან ანგარება; 
• ხომ არ არსებობს დაეჭვების მიზეზი, რომ შესაძლოა ბუღალტრისათვის ცნობილ
ფაქტებსა და გარემოებებში გამორჩენილია პოტენციურად რელევანტური ინფორმაცია; 
• არსებობს თუ არა შეუსაბამობა ცნობილ ფაქტებს, გარემოებებსა და ბუღალტრის
მოლოდინს შორის; 
• ეს ინფორმაცია ქმნის თუ არა დასაბუთებულ საფუძველს დასკვნის გამოსატანად; 
• შესაძლებელია თუ არა მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე სხვა გონივრული
დასკვნების გამოტანა. 
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კონცეპტუალური მიდგომა
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საფრთხის
შეფასება

რეაგირება
საფრთხეზე

საფრთხის
გამოვლენა

პროფესიული განსჯა

იმოქმედოს
მაძიებელი
გონებით

ახალ
ინფორმაციასა,
ფაქტებისა და
გარემოებების

ცვლილებებთან
მიმართებით

სიფრთხილის
შენარჩუნება

გონიერი და
ინფორმირებული

მესამე მხარის
ტესტი



მიკერძოება („bias”) (ახალი განყოფილება 120.12)

120.12 გ1 გაცნობიერებული თუ გაუცნობიერებელი მიკერძოება გავლენას ახდენს
პროფესიული განსჯის გამოყენებაზე ძირითადი პრინციპების დაცვის მიმართ შექმნილი
საფრთხეების გამოვლენის, შეფასებისა და მათზე რეაგირების დროს. 

120.12გ2 - არის მოყვანილი მიკერძოების მაგალითები (ISA 220 - აუდიტის საერთაშორისო
სტანდარტის 220 (გადასინჯული) მიღების შედეგად)

120.12გ3 - არის მოყვანილი ქმედებები, რომლებმაც შეიძლება შეარბილოს მიკერძოებით
გამოწვეული შედეგები:

- რჩევის მიღება ექსპერტებისგან, დამატებითი ინფორმაციის მოსაპოვებლად;
- შეფასების პროცესში კონსულტაციის გავლა სხვებთან, რათა შეფასების პროცესში
უზრუნველყოფილი იყოს მეტი კრიტიკული განხილვა;
- ტრენინგის გავლა მიკერძოების იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით, პროფესიული
განვითარების ღონისძიებების ფარგლებში.
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ორგანიზაციული კულტურა (ახალი განყოფილება 120.13-
14)

120.13გ1 პროფესიონალი ბუღალტრების მიერ კონცეპტუალური მიდგომის გამოყენების
ეფექტიანობა მაღლდება მაშინ, როდესაც კოდექსის ძირითადი პრინციპების შესაბამისი
ეთიკური ღირებულებების მნიშვნელობის პროპაგანდასა და კოდექსის სხვა დებულებების
რეალიზებას ხელს უწყობს ბუღალტრის ორგანიზაციის შიდა კულტურა.

ორგანიზაციაში ეთიკური კულტურის დამკვიდრებისა და განვითარების ხელშეწყობა
ყველაზე ეფექტურია მაშინ, როდესაც:
(ა)  ხელმძღვანელები და ორგანიზაციის მმართველობითი პერსონალი ხელს უწყობენ

ორგანიზაციის ეთიკური ღირებულებების მნიშვნელობის პროპაგანდას (პირადი მაგალითი)
(ბ)     ორგანიზაციაში მოქმედებს განათლებისა და სპეციალური მომზადების სათანადო
პროგრამები;
(გ)   ორგანიზაციაში მოქმედებს ეფექტური პოლიტიკა და პროცედურები;
(დ)     ორგანიზაცია ეთიკური ღირებულებების მიმართ ერთგულებას ავლენს მესამე
მხარეებთან ურთიერთობის დროს. (120.13გ2 )

120.13 გ3 მოსალოდნელია, რომ პროფესიონალი ბუღალტრები თავიანთ
ორგანიზაციაში ხელს შეუწყობენ ეთიკაზე დაფუძნებული კულტურის დამკვიდრებას, 
დაკავებული თანამდებობისა და ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟის გათვალისწინებით.
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ორგანიზაციული კულტურა (ახალი განყოფილება 120.13-
14)

ფირმის კულტურა

120.14 გ1 ხმსს 1 მოიცავს მოთხოვნებსა და მათ გამოყენებასთან დაკავშირებულ მასალას, 
რომელიც ეხება ფირმის კულტურას ფირმის პასუხისმგებლობის კონტექსტში - უზრუნველყოს
ხარისხის მართვის სისტემის შექმნა, დანერგვა და ფუნქციონირება ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტის ან მიმოხილვისთვის, ან სხვა სახის მარწმუნებელი ან დაკავშირებული
მომსახურების გარიგებებისთვის.
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ხარისხის მართვის სტანდარტი

➢ 2020 წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა 3 ახალი ხარისხის სტანდარტი:
- ISQM 1 - ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ხმსს) 1 - ხარისხის მართვა
ფირმებისთვის, რომლებიც ასრულებენ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტსა და
მიმოხილვას და სხვა სახის მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების
გარიგებებს (ყოფილი ხკსს 1)

- ISQM 2 - ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ხმსს) 2 - გარიგების
ხარისხის მიმოხილვა

- ISA 220 - აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 220 (გადასინჯული) - ფინანსური
ანგარიშგებების აუდიტის ხარისხის მართვა

➢ ძალაში შედიან 2022 წლის 15 დეკემბრიდან / იმ პერიოდების, რომელიც იწყება 2022 
წლის 15 დეკემბერს შემდეგ
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სხვა ცვლილებები

I. ტექნოლოგიების გავლენა:
- ობიექტურობის აღწერაში დამატება (112.1)
- მიკერძოების მაგალითებში არის აღწერილი ავტომატიზაციისადმი მიკერძოება, რაც

გულისხმობს ავტომატიზებული სისტემების მიერ გენერირებული შედეგებისთვის უპირატესობის
მინიჭების ტენდენციას მაშინაც კი, თუ საღი აზრი (არგუმენტაცია) ან საწინააღმდეგო ინფორმაცია
ეჭვს ბადებს იმის თაობაზე, არის თუ არა ამგვარი შედეგი სანდო ან მიზნისთვის გამოსადეგი
(120.12გ2)

- პროფესიული კომპეტენციის და სათანადო გულისხმიერების აღწერაში დამატება (113)

II. ობიექტურობის აღწერის განახლება - უფრო დადებითად რომ იყოს გამოხატული (112.1)

პროფესიონალმა ბუღალტერმა უნდა დაიცვას ობიექტურობის პრინციპი, რომელიც ბუღალ-
ტერს ავალდებულებს, მიმართოს პროფესიულ ან საქმესთან დაკავშირებულ განსჯას ისე, რომ
არ დაუშვას კომპრომისი არ დაუშვას თავისი პროფესიული ან საქმიანი გადაწყვეტილებების
კომპრომისი ...
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The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

არამარწმუნებელი მომსახურების
გაწევა აუდიტის დამკვეთისთვის



დამოუკიდებლობა

საზოგადოებრივი პრაქტიკით დაკავებული პროფესიონალი ბუღალტრები დამოუკიდებლები იყვნენ
აუდიტისა და მიმოხილვის გარიგებების შესრულებისას. 

დამოუკიდებლობა მოიცავს

ა) აზროვნების დამოუკიდებლობას (independence of mind) –

გონების ისეთი მდგომარეობა, როდესაც დასკვნის გამოტანა შესაძლებელია ისე, რომ პირი არ
განიცდიდეს ზეგავლენას, რის გამოც პროფესიული განსჯისას კომპრომისზე წავიდოდა და, 
ამგვარად, მას საშუალებას აძლევს, იმოქმედოს პატიოსნად, ობიექტურად და პროფესიული
სკეპტიციზმის განწყობით; 

ბ) გარეგნულ დამოუკიდებლობას (independence in appearance) –

ისეთი ფაქტებისა და სიტუაციების თავიდან აცილება, რომლებიც იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ
გონიერი და ინფორმირებული მესამე მხარე, სავარაუდოდ, დაასკვნიდა, რომ ფირმის, ანდა
აუდიტის ან სხვა მარწმუნებელი გარიგების გუნდის წევრის პატიოსნება, ობიექტურობა, ან
პროფესიული სკეპტიციზმი შელახულია.  

კოდექსის მოცემული ნაწილის თანახმად დამოუკიდებლობა შენარჩუნებული უნდა იყოს:  
(ა) გარიგების პერიოდის განმავლობაშიც; და
(ბ) ფინანსური ანგარიშგებით მოცული პერიოდის განმავლობაშიც. 
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დამოუკიდებლობის მნიშვნელობა
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აუდიტის გუნდის
წევრი

ფირმა ქსელის ფირმა

დამოუკიდებლობა ფირმაში უნდა იყოს დოკუმენტურად ასახული: დასკვნები და შესაბამისი
განხილვები, რომლებიც განამტკიცებს ამ დასკვნებს.

კლიენტის შერწყმამ ან შეძენამ შეიძლება გამოიწვიოს დამოუკიდებლობის საფრთხე.

ფირმას უნდა ჰქონდეს დანერგილი შესაბამისი პროცედურები და პოლიტიკები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ ფირმის/ ქსელის ფირმის და მისი თანამშრომლების დამოუკიდებლობას.



არსებითობა (“materiality”)

• არსებითობის ცნება აუდიტთან დაკავშირებით განხილულია ასს 320-ში - „არსებითობა
ფინანსური ანგარიშგების დაგეგმვისა და ჩატარების დროს“, ხოლო მიმოხილვასთან
დაკავშირებით, მგსს 2400-ში (გადასინჯული) – “გარიგებები გასული პერიოდების ფინან-
სური ანგარიშგების მიმოხილვის შესახებ”. 
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მრავალნაირი არამარწმუნებელი მომსახურების გაწევა
ერთი და იმავე აუდიტის დამკვეთისთვის

600.5 გ4       ფირმა ან ქსელის ფირმა შესაძლოა მრავალნაირ არამარწმუნებელ მომსახურებას
უწევდეს აუდიტის დამკვეთს. ასეთ შემთხვევაში, მიზანშეწონილია, რომ საფრთხეების
შეფასებისას ფირმამ გაითვალისწინოს ამ მომსახურებების შედეგად შექმნილი საფრთხეების
ერთობლივი გავლენა. 
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მოქმედების გეგმა
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ძირითადი პრინციპების დაცვა

ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვის
მიმართ შექმნილი საფრთხეების დადგენა

საფრთხეების შეფასება

საფრთხის მისაღები დონეა?
(გონივრული და

ინფორმირებული მესამე
პირის ტესტი)

კი არა

- გარემოებების მოცილება, რაც
ქმნის საფრთხეს

- დამცავი ზომები

- უარის თქმა შესაბამის
გარიგებაზე

უარის თქვას შესაბამის
გარიგებაზე



ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვის მიმართ შექმნილი
საფრთხეები

საფრთხეები

ანგარების საფრთხე

(self-interest threat)

თვითშეფასების
საფრთხე

(self-review threat)

დაცვის საფრთხე

(advocacy threat)

ფამილიარული
ურთიერთობის საფრთხე

(familiarity threat)

შანტაჟის საფრთხე

(intimidation threat)

ერთი გარემოება შესაძლოა რამდენიმე საფრთხის წარმოქმნის მიზეზი
გახდეს და პირიქით, ერთმა საფრთხემ შესაძლოა გავლენა იქონიოს
რამდენიმე ძირითადი პრინციპის დაცვაზე.



ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე
აღების აკრძალვა

მ600.7 ფირმამ ან ქსელის ფირმამ თავის თავზე არ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა აუდიტის
დამკვეთის ისეთ საქმიანობაზე, რომელიც ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის სფეროს გა-
ნეკუთვნება.  

იმისათვის, რომ ფირმამ აუდიტის დამკვეთისთვის არამარწმუნებელი მომსახურების
გაწევისას თავიდან აიცილოს ისეთ საქმიანობაზე პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება... 
ფირმა უნდა დარწმუნდეს, რომ:

(ა) დამკვეთის ხელმძღვანელობას დანიშნული ჰყავს სათანადო უნარ-ჩვევებით, ცოდნითა
და გამოცდილებით აღჭურვილი პირი (უკეთესია ზედა დონის ხელმძღვანელობის
წარმომადგენელი), რომელსაც ესმის:

- მომსახურების მიზნები, ხასიათი და შედეგები; და
- დამკვეთისა და ფირმის ან ქსელის ფირმის შესაბამისი პასუხისმგებლობები.

(ბ) დამკვეთის ხელმძღვანელობა ზედამხედველობას უწევს მომსახურებას და გაწეული
მომსახურების შედეგების ადეკვატურობას აფასებს დამკვეთის მიზნების გათვალისწინებით; 

(გ) დამკვეთის ხელმძღვანელობა თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერ
ზომაზე, რომელიც გატარდება გაწეული მომსახურების შედეგების გათვალისწინებით. 
(მ600.8)
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• საფრთხე - თვითშეფასების საფრთხე

• არა სდპ-ის - შესაძლებელია თუ
ა) მომსახურება წმინდა ფორმალური ან მექანიკური ხასიათისაა, 
ბ) ფირმა მისაღებ დონემდე შეამცირებს ამ მომსახურების გაწევის შედეგად
შექმნილ ნებისმიერ საფრთხეს, რომელიც არ არის მისაღები დონის. 

• სდპ-ის - არ უნდა იყოს გაწეული, თუმცა არის გამონაკლისები:
ა) მომსახურება წმინდა ფორმალური ან მექანიკური ხასიათისაა და ტარდება აუდიტის

დამკვეთის ქვედანაყოფების ან დაკავშირებული სუბიექტებისთვის,
ბ) თუ ამ მომსახურების შემსრულებელი პირები არ არიან აუდიტის გუნდის წევრები,
გ) ის ქვედანაყოფები, ან დაკავშირებული სუბიექტები, რომლისთვისაც აღნიშნული

მომსახურება სრულდება, ერთობლიობაში არსებითი არ არის იმ ფინანსური
ანგარიშგებისთვის, რომლის შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება,

ან
მომსახურება ისეთ საკითხებს ეხება, რომლებიც ერთობლიობაში არსებითი არ არის

ამ ქვედანაყოფის ან დაკავშირებული სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგებისთვის.
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წმინდა ფორმალური ან მექანიკური ხასიათის მომსახურება - უმნიშვნელო პროფესიულ
განსჯას საჭიროებს ან საერთოდ არ საჭიროებს განსჯას. 

მაგალითები:

● გამოთვლების ჩატარება ხელფასის უწყისებისთვის, 
● განმეორებადი ტიპური სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრულად ასახვა, რომელთა
რიცხობრივი მნიშვნელობის განსაზღვრა ადვილად შეიძლება პირველადი დოკუმენტების, ან
საწყისი მონაცემების საფუძველზე;
● გრძელვადიანი აქტივების ცვეთის გაანგარიშება, თუ დამკვეთს განსაზღვრული აქვს

ცვეთის სააღრიცხვო პოლიტიკა და სასარგებლო მომსახურების ვადებისა და ნარჩენი
ღირებულებების შეფასებები;
● დამკვეთის მიერ დამტკიცებული გატარებების გადატანა საცდელ ბალანსში;
● ფინანსური ანგარიშგების მომზადება დამკვეთის მიერ დამტკიცებული საცდელი

ბალანსის ინფორმაციაზე დაყრდნობით და შესაბამისი განმარტებითი შენიშვნების მომზადება
ფინანსური ანგარიშგებისთვის დამკვეთის მიერ დამტკიცებული ჩანაწერების საფუძველზე.
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შეფასების მომსახურება

• საფრთხე - თვითშეფასების საფრთხე და ადვოკატირების საფრთხე

• არა სდპ-ის - არ უნდა იყოს გაწეული, თუ
ა) შეფასების განსაზღვრა საჭიროებს მნიშვნელოვანი დონის სუბიექტურ
განსჯას; 
ბ) შეფასება არსებით გავლენას იქონიებს ფინანსურ ანგარიშგებაზე, რომლის
შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება.

• არა სდპ-ის - არ უნდა იყოს გაწეული,
თუ შეფასება ინდივიდუალურად ან ერთობლიობაში არსებით გავლენას იქონიებს
ფინანსურ ანგარიშგებაზე, რომლის შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება.

ზოგიერთი ტიპის შეფასების განსაზღვრა არ საჭიროებს მნიშვნელოვანი დონის სუბიექტურ
განსჯას. ასე შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც შეფასებისთვის აუცილებელი
დაშვებები დადგენილია კანონმდებლობით.
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საგადასახადო მომსახურება

• საფრთხე - თვითშეფასების საფრთხე და ადვოკატირების საფრთხე

• საგადასახადო დეკლარაციის მომზადება - არ ქმნის ხოლმე საფრთხეს

• გადასახადების გამოთვლა ბუღალტრული გატარებებისთვის - დამცავი ზომების
გათვალისწინებით დაშვებულია, თუ გატარება არა-არსებითია ფინანსური
ანგარიშგებისთვის.

დამცავი ზომების მაგალითი:
- ამ მომსახურების შესასრულებლად სხვა პროფესიონალების გამოყენება, 
რომლებიც არ არიან აუდიტის გუნდის წევრები;
- აუდიტის პროცესში შესრულებული სამუშაოს ან შესრულებული
მომსახურების მიმოხილვის ჩატარება სათანადო მიმომხილველის მიერ, 
რომელიც არ მონაწილეობდა ამ მომსახურების შესრულებაში.

სდპ-ის - აკრძალულია იმ ბუღალტრული გატარებებისთვის, რომლებიც არსებითია
ფინანსური ანგარიშგებისთვის, რომლის შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას
მოსაზრება (გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებების (ან აქტივების) 
ჩათვლით).
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საგადასახადო მომსახურება

• საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა გადასახადების დაგეგმვასა და გადასახადებთან
დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე - დამცავი ზომების გათვალისწინებით დაშვებულია

დამცავი ზომების მაგალითი:
- ამ მომსახურების შესასრულებლად სხვა პროფესიონალების გამოყენება, 
რომლებიც არ არიან აუდიტის გუნდის წევრები;
- აუდიტის პროცესში შესრულებული სამუშაოს ან შესრულებული
მომსახურების მიმოხილვის ჩატარება სათანადო მიმომხილველის მიერ, 
რომელიც არ მონაწილეობდა ამ მომსახურების შესრულებაში;
- განმარტების ან რჩევის მიღებამ საგადასახადო ორგანოებიდან წინასწარ, 
ფინანსური ანგარიშგების მომზადებამდე, შესაძლოა მისაღებ დონემდე შეამციროს
თვითშეფასების ან ადვოკატირების საფრთხეები.

ფირმამ აუდიტის დამკვეთს არ უნდა გაუწიოს საკონსულტაციო მომსახურება
გადასახადების დაგეგმვასა და გადასახადებთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე, 
როდესაც გადასახადთან დაკავშირებით გაწეული კონსულტაციების ეფექტიანობა
დამოკიდებულია მომსახურების შედეგ(ებ)ის კონკრეტულ სააღრიცხვო მიდგომაზე, ან ფინანსურ
ანგარიშგებაში წარდგენის მეთოდზე და:

(ა) აუდიტის გუნდს საფუძვლიანი ეჭვი აქვს შესაბამისი სააღრიცხვო
მიდგომის, ან წარდგენის მეთოდის მიზანშეწონილობის შესახებ, ფინანსური
ანგარიშგების წარდგენის სათანადო საფუძვლების შესაბამისად; და

(ბ) გადასახადთან დაკავშირებით გაწეული კონსულტაციის შედეგი ან
შედეგები არსებით გავლენას იქონიებს იმ ფინანსურ ანგარიშგებაზე, რომლის
შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება. 
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საგადასახადო მომსახურება

• საგადასახადო მომსახურება, რომელიც შეფასებას მოიცავს - დამცავი ზომების
გათვალისწინებით დაშვებულია

დამცავი ზომების მაგალითი:
- ამ მომსახურების შესასრულებლად სხვა პროფესიონალების გამოყენება, 
რომლებიც არ არიან აუდიტის გუნდის წევრები;
- აუდიტის პროცესში შესრულებული სამუშაოს ან შესრულებული
მომსახურების მიმოხილვის ჩატარება სათანადო მიმომხილველის მიერ, 
რომელიც არ მონაწილეობდა ამ მომსახურების შესრულებაში;
- განმარტების ან რჩევის მიღებამ საგადასახადო ორგანოებიდან წინასწარ, 
ფინანსური ანგარიშგების მომზადებამდე, შესაძლოა მისაღებ დონემდე შეამცი
როს თვითშეფასების ან ადვოკატირების საფრთხეები.

• დახმარება საგადასახადო საკითხებზე დავების გადაჭრაში - დამცავი ზომების
გათვალისწინებით დაშვებულია
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საგადასახადო მომსახურება

• დახმარება საგადასახადო საკითხებზე დავების გადაჭრაში - დამცავი ზომების
გათვალისწინებით დაშვებულია

ფირმამ ან ქსელის ფირმამ აუდიტს დამკვეთს არ უნდა გაუწიოს საგადასახადო მომსახურება, 
რომელიც გულისხმობს საგადასახადო დავების გადაჭრაში დახმარებას, თუ:

(ა) მომსახურება მოიცავს აუდიტის დამკვეთის ინტერესების დაცვას (ადვოკატის როლში) 
სახელმწიფო არბიტრაჟში ან სასამართლოში სადავო საგადასახადო საკითხის გადაჭრამდე; და
(ბ) სადავო თანხები არსებითია იმ ფინანსური ანგარიშგებისთვის, რომლის შესახებაც
ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება.
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მადლობა ყურადღებისათვის
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About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and  

advisory services. The insights and quality services we  

deliver help build trust and confidence in the capital 

markets and in economies the world over. We develop 

outstanding leaders who team to deliver on our promises 

to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical 

role in building a better working world for our people, for 

our clients and for our communities.

EY works together with companies across the CIS  

and assists them in realizing their business goals.

5,500 professionals work at 19 CIS offices (in Moscow, 

St. Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg, Kazan,  

Krasnodar, Rostov-on-Don, Togliatti, Vladivostok, 

Almaty, Astana, Atyrau, Bishkek, Baku, Kyiv, Tashkent, 

Tbilisi, Yerevan and Minsk).

EY refers to the global organization, and may refer to 

one or more, of the member firms of Ernst & Young 

Global Limited, each of which is a separate legal entity. 

Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by 

guarantee, does not provide services to clients. For more 

information about our organization, please visit ey.com.
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