
ეთიკის კოდექსი

2020 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). 

➢ 2018 წლის გამოცემა, ძირითადად შევიდა ძალაში 2019 წლის 15 ივნისიდან

➢ https://www.saras.gov.ge/Content/files/IESBA_HANDBOOK_CODE_OF_ETHICS_2018_GEO.p
df
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კოდექსის მოთხოვნების დაცვა
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„უნდა“ 
(„shall”)

პროფესიონალ
ბუღალტერს ან ფირმას იმ

კონკრეტული
დებულების დაცვის
ვალდებულებას
აკისრებს, სადაც

გამოიყენება სიტყვა
„უნდა“

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. 



კოდექსის მოთხოვნების დაცვა (მაგალითები)
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ეთიკის კოდექსის გზამკვლევი
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The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

ნაწილი 1

კოდექსის, ძირითადი
პრინციპებისა და
კონცეპტუალური მიდგომის
დაცვა



კოდექსის მოთხოვნების დაცვა

➢ პროფესიონალმა ბუღალტრებმა უნდა დაიცვან კოდექსი.

➢ შესაძლოა არსებობდეს ისეთი გარემოებები, როდესაც კანონები ან სხვა ნორმატიული
აქტები წინააღმდეგობაში მოდის კოდექსის გარკვეული ნაწილების მოთხოვნებთან. ასეთ
შემთხვევაში, ამ კანონებსა და სხვა ნორმატიულ აქტებს უპირატესი ძალა ენიჭება და
ბუღალტერმა უნდა დაიცვას კოდექსის ყველა სხვა დანარჩენი ნაწილის მოთხოვნები.

➢ თუ კოდექსში განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვა შეუძლებელია მაშინ უნდა მიმართოს
პროფესიულ ორგანიზაციას ან მარეგულირებელ ორგანოს.

რომელიმე დებულების დარღვევის გამოვლენისას, ბუღალტერმა:

ა) უნდა შეაფასოს დარღვევის მნიშვნელობა და მისი გავლენა ბუღალტრის მიერ ეთიკის
ძირითადი პრინციპების დაცვის შესაძლებლობაზე.

ბ) შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადაში უნდა გაატაროს ყველა შესაძლო ხელმისაწვდომი ზომა, 
რათა დამაკმაყოფილებლად გამოასწოროს დარღვევით გამოწვეული შედეგები; 

გ) განსაზღვროს, დარღვევის შესახებ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს თუ არა შესაფერის მხარეებს.
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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.



კონცეპტუალური მიდგომა
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საფრთხის
შეფასება

რეაგირება
საფრთხეზე

საფრთხის
გამოვლენა

პროფესიული განსჯა

ახალ
ინფორმაციასა,
ფაქტებისა და
გარემოებების
ცვლილებებთან
მიმართებით
სიფრთხილის
შენარჩუნება

გონიერი და
ინფორმირებული
მესამე მხარის

ტესტი



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.



ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვის მიმართ შექმნილი
საფრთხეები

➢ საფრთხის მისაღები დონე ისეთი დონეა, რომლის შესახებაც პროფესიონალი ბუღალტერი
გონიერი და ინფორმირებული მესამე მხარის ტესტის გამოყენების შემდეგ, სავარაუდოდ, 
დაასკვნიდა, რომ ბუღალტერი იცავს ეთიკის ძირითად პრინციპებს. 

➢ ძირითადი პრინციპების დაცვის მიმართ შექმნილი საფრთხეების გამოვლენას ასევე
შესაძლოა ხელი შეუწყოს პროფესიის, კანონმდებლობის, რეგულირების სისტემის, ფირმის
ან დამქირავებელი ორგანიზაციის მიერ დადგენილი გარკვეული პირობების, პოლიტიკისა
და პროცედურების არსებობამ, რომლებიც ხელს უწყობს ბუღალტრის ეთიკურად
მოქმედებას. 

➢ თუ პროფესიონალი ბუღალტერი დაადგენს, რომ ძირითადი პრინციპების დაცვის მიმართ
შექმნილი საფრთხე არ არის მისაღები დონის, ბუღალტერმა სათანადო რეაგირება უნდა
მოახდინოს ამ საფრთხეზე: ან აღმოფხვრას, ან მისაღებ დონემდე შეამციროს. 
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The better the question. The better the answer. 
The better the world works.

ნაწილი 2

პროფესიონალი ბუღალტრები
ბიზნესში



ზოგადი დებულებები

➢ ბიზნესში დასაქმებული პროფესიონალი ბუღალტერი შესაძლოა იყოს ამა თუ იმ
ორგანიზაციაში ხელშეკრულებით ან დაქირავებით მომუშავე პირი (თანამშრომელი), 
დამქირავებელი ორგანიზაციის პარტნიორი, დირექტორი (აღმასრულებელი ან
არააღმასრულებელი), მესაკუთრე-მმართველი ან დამქირავებელ ორგანიზაციაში
საზოგადოებრივ საწყისებზე მომუშავე. დამქირავებელ ორგანიზაციასთან ურთიერთობის
სამართლებრივი ფორმა გავლენას არ ახდენს ბიზნესში დასაქმებული პროფესიონალი
ბუღალტრის ეთიკურ ვალდებულებებზე. 

➢ მოქმედების გეგმა

1. საფრთხის გამოვლენა
2. საფრთხის შეფასება

3. რეაგირება საფრთხეზე
4. მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირთა ინფორმირება
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ინტერესთა კონფლიქტი

➢ საფრთხეს უქმნის ობიექტურობის პრინციპის დაცვას და შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას
ეთიკის სხვა ძირითადი პრინციპების დაცვასაც.

➢ მაგალითები (210.4)
(ა) ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ან მმართველ ორგანოში მუშაობა ორ დამქირავებელ
ორგანიზაციაში, როცა ერთი დამქირავებელი ორგანიზაციიდან იღებს ისეთ
კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომლის გამოყენებაც შეუძლია მეორე დამქირავებელი
ორგანიზაციის სასარგებლოდ ან საზიანოდ; 

(ბ) ფინანსური ინფორმაციის მომზადება დამქირავებელი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის
გარკვეული წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც აპირებენ ამ სუბიექტის გამოსყიდვას; 

(გ) დამქირავებელი ორგანიზაციისთვის მომწოდებლის შერჩევა, როდესაც ამ ოპერაციიდან
მისი ოჯახის წევრმა შესაძლოა მიიღოს ფინანსური სარგებელი.

➢ მოქმედების გეგმა

1. კონფლიქტის გამოვლენა
2. ინტერესთა კონფლიქტით შექმნილი საფრთხეების გამოვლენა, შეფასება და რეაგირება

3. ინფორმირება და თანხმობის მიღება
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ინფორმაციის მომზადება და წარდგენა

➢ მომზადება ან წარდგენა მოიცავს ინფორმაციის დოკუმენტირებას, ჩანაწერების წარმოებასა
და ინფორმაციის დადასტურებას. 

➢ როდესაც პროფესიონალი ბუღალტერი ინფორმაციას ამზადებს ან წარადგენს, მან: 

(ა) ინფორმაცია უნდა მოამზადოს ან წარადგინოს ინფორმაციის წარსადგენად დადგენილი
სათანადო საფუძვლების შესაბამისად, თუ ასეთი არსებობს; 

(ბ) იმგვარად უნდა მოამზადოს ან წარადგინოს ინფორმაცია, რომ არავინ შეიყვანოს
შეცდომაში და არც მიზანშეუწონელი გავლენა მოახდინოს სახელშეკრულებო ან
რეგულირების შედეგებზე; 

(გ) გამოიყენოს პროფესიული განსჯა

➢ სხვების მიერ შესრულებულ სამუშაოზე დაყრდნობისას პროფესიონალი ბუღალტერმა
უნდა მიმართოს პროფესიულ განსჯას, საჭიროების განსაზღვრული პასუხისმგებლობების
შესასრულებლად. 

(დ) არ გამოტოვოს რაიმე განზრახვა.
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საკმარისი კვალიფიკაცია

ბუღალტერს მოეთხოვება რომ:

• განზრახ შეცდომაში არ უნდა შეიყვანოს დამქირავებელი ორგანიზაცია თავის კვალიფიკაციის ან
გამოცდილებასთან დაკავშირებით.

• გამოცდილებისთვის სათანადო დავალებები

საკმარისი კვალიფიკაცია: საფრთხეები

• არასაკმარისი დრო;
• ადეკვატური ინფორმაცია; 
• საკმარისი გამოცდილება;
• საკმარისი რესურსები მოვალეობების სათანადო დონეზე შესასრულებლად.
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წახალისება, მათ შორის საჩუქრები და
სტუმარმასპინძლობა

წახალისება არის რაიმე საგანი, სიტუაცია ან ქმედება, რომელიც გამოიყენება სხვა პირის

ქცევაზე ზემოქმედების საშუალებად - განძრახ ან არა.

❖საჩუქრები

❖სტუმარმასპინძლობა

❖გართობა

❖პოლიტიკური ან საქველმოქმედო შემოწირულობა

❖თხოვნა მეგობრობის და ერთგულების მოტივაციით

❖დასაქმება და სხვა კომერციული შესაძლებლობები

❖გამორჩეული მოპყრობა

❖პროფესიონალი ბუღალტერი უნდა გაეცნოს შესაბამის კანონმდებლობას

კანონები ძირითადად კრძალავენ გარკვეულ წახალისების შეთავაზებებს,  თუმცა ეთიკის
ძირითადი პრინციპების დაცვას შესაძლოა მაინც შეუქმნას საფრთხე ისეთი წახალისების
შეთავაზებამ ან მიღებამ, რომელიც კანონმდებლობით არ იკრძალება. 
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წახალისება, მათ შორის საჩუქრები და
სტუმარმასპინძლობა

• წახალისება სხვის ქცევაზე მიზანშეუწონელი ზემოქმედების განზრახვით - აკრძალულია
• წახალისება ვინმეს ქცევაზე მიზანშეუწონელი ზემოქმედების განზრახვის გარეშე -

საფრთხის მისაღები დონეა

• არ უნდა შესთავაზოს წახალისება, ან სხვები წააქეზოს, სხვის ქცევაზე მიზანშეუწონელი
ზემოქმედების განზრახვით

პროფესიონალი ბუღალტერი მუდმივად ფრთხილად უნდა იყოს პოტენციურ საფრთხეებთან
მიმართებით, რომლებიც ემუქრება მისი მხრიდან ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვას
წახალისების შეთავაზებით: 

(ა) თავისი ოჯახის წევრის ან ახლო ნათესავისგან, სხვა მხარისათვის, ვისთან ერთადაც
ბუღალტერს პროფესიული ურთიერთობა აქვს;  ან
(ბ) მისი ოჯახის წევრის ან ახლო ნათესავისთვის სხვა მხარისგან, ვისთან ერთადაც
ბუღალტერს პროფესიული ურთიერთობა აქვს. 

5 October 2020 Presentation titlePage 18



რეაგირება კანონმდებლობის
დარღვევაზე

კანონმდებლობის დარღვევაში
(„დარღვევა“) იგულისხმება შემდეგი
მხარეების წინასწარგანზრახული ან
უნებლიე ქმედება, ან ამა თუ იმ
ვალდებულების უგულველყოფა, 
რომელიც ეწინააღმდეგება მოქმედ
კანონმდებლობას: 

• პროფესიონალი ბუღალტრის
დამქირავებელი ორგანიზაცია;

• დამქირავებელი ორგანიზაციის
მეთვალყურეობაზე
პასუხისმგებელი პირები;

• დამქირავებელი ორგანიზაციის
ხელმძღვანელობა; ან

• სხვა პირები, რომლებიც მუშაობენ
დამქირავებელი
ორგანიზაციისთვის ან მისი
ხელმძღვანელობით

თუ პროფესიონალი ბუღალტრის
დამქირავებელ ორგანიზაციაში
არსებობს დარღვევაზე ან საეჭვო
დარღვევაზე რეაგირებისთვის
განკუთვნილი პროტოკოლები და
პროცედურები, ბუღალტერმა ისინი
უნდა გაითვალისწინოს დარღვევაზე
რეაგირების მიზნით გასატარებელი
ზომების განსაზღვრისას. 

უფროსი პროფესიონალი
ბუღალტრის პასუხისმგებლობები:

• საკითხის შესწავლა

• საკითხის გადაჭრა

• დამატებითი ზომების გატარების
აუცილებლობის განსაზღვრა

თუ სხვა პროფესიონალი
ბუღალტერი გამოავლენს ან
უბრალოდ ეჭვობს, რომ არსებობს ან
შესაძლოა წარმოიქმნას რაიმე სახის
დარღვევა, მან საკითხის შესახებ
უნდა აცნობოს უშუალო უფროსს
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ზეწოლა ეთიკის ძირითადი პრინციპების დარღვევაზე

პროფესიონალმა ბუღალტერმა არ უნდა: 

(ა) დაუშვას სხვების მხრიდან ზეწოლა, რაც გამოიწვევს ეთიკის ძირითადი პრინციპების
დარღვევას; ან

(ბ) მოახდინოს სხვებზე ზეწოლა, თუ მან იცის, ან აქვს საფუძველი ივარაუდოს, რომ ამგვარი
ქმედება გამოიწვევს სხვა პირების მხრიდან ეთიკის ძირითადი პრინციპების დარღვევას. 
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ნაწილი 3

საზოგადოებრივი პრაქტიკით
დაკავებული პროფესიონალი
ბუღალტრები



პროფესიული დანიშვნა

საფრთხე შესაძლოა შეექმნას პატიოსნების ან პროფესიული ქცევის პრინციპების დაცვას, 
დამკვეთთან (მის მესაკუთრეებთან, ხელმძღვანელობასთან ან საქმიანობასთან) 
დაკავშირებული საეჭვო პრობლემების გამო. 

ამგვარი საფრთხის დონის შეფასებისას გასათვალისწინებელი შესაფერისი ფაქტორებია:  

1) სათანადო დონეზე შესწავლა:
• დამკვეთის საქმიანობის/ბიზნესის სპეციფიკის; 
• მისი ოპერაციების სირთულის; 
• კონკრეტული გარიგების მოთხოვნებისა; და
• შესასრულებელი სამუშაოს მიზნის, ხასიათისა და მასშტაბის. 

2) შესაბამისი დარგების ან განსახილველი საგნის ცოდნა; 

3) სათანადო მარეგულირებელ და საანგარიშგებო მოთხოვნებთან მუშაობის გამოცდილება;  

4) ხარისხის კონტროლის პოლიტიკისა და პროცედურების არსებობა, რომლებიც
განკუთვნილია დასაბუთებული რწმუნების უზრუნველსაყოფად იმის შესახებ, რომ
კონკრეტულ გარიგებაზე დათანხმება მხოლოდ მაშინ ხდება, თუ შესაძლებელია მისი
კომპეტენტურად შესრულება.  
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მეორე მოსაზრება

პროფესიონალ ბუღალტერს ამა თუ იმ სუბიექტმა, ან სუბიექტის სახელით, რომელიც არ არის
მისი დამკვეთი, შესაძლოა სთხოვონ მეორე მოსაზრების მიწოდება ბუღალტრული აღრიცხვის, 
აუდიტის, დასკვნის შედგენის ან სხვა სტანდარტების ან პრინციპების გამოყენებასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე (ა) კონკრეტულ გარემოებებში ან (ბ) კონკრეტულ სამეურნეო
ოპერაციებთან მიმართებით.

დამცავი ზომები

• დამკვეთის ნებართვით ინფორმაციის მოპოვება მოქმედი ან წინამორბედი
ბუღალტრისგან;  

• შეზღუდვების აღწერა, რომლებიც ახლავს ამ დამკვეთისთვის ნებისმიერი მოსაზრების
მიწოდებას; 

• მოქმედი ან წინამორბედი ბუღალტრისთვის მოსაზრების ასლის გადაცემა. 
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პროფესიული საზღაური და სხვა ტიპის ანაზღაურება

პროფესიული საზღაურის დონე

დაწესებული საზღაურის დონემ (შემცირება) შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას პროფესიული
კომპეტენციისა და სათანადო გულისხმიერების პრინციპის დაცვას, თუ იმდენად მცირეა, რომ
ამ ფასად შესაძლოა ძალიან ძნელი იყოს მოცემული გარიგების შესრულება სათანადო
ტექნიკური და პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად. 

შესაძლო დამცავი ზომები: 

• პროფესიული საზღაურის დონის ან გარიგების მასშტაბის კორექტირება; 
• შესრულებული სამუშაოს მიმოხილვის ჩატარება სათანადო მიმომხილველის მიერ. 

პირობითი საზღაური

• შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვას, კერძოდ, ანგარების
საფრთხე შეუქმნას ობიექტურობის პრინციპის დაცვას.

• გამოიყენება არამარწმუნებელი მომსახურებისთვის

საშუამავლო საზღაური ან საკომისიო

ანგარების საფრთხე იქმნება, თუ პროფესიონალი ბუღალტერი იხდის ან იღებს საშუამავლო
საზღაურს, ან იღებს საკომისიო გადასახდელს დამკვეთთან დაკავშირებით. 
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ნაწილი 4ა-4ბ

დამოუკიდებლობა აუდიტის,
მიმოხილვის და სხვა
მარწმუნებელი გარიგებებისთვის



გლოსარი

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები (სდპ) –
(ა)  საფონდო ბირჟაზე კოტირებული სუბიექტი;
(ბ) სუბიექტი: 

- რომელიც საზოგადოებრივი დაინტერესების პირს წარმოადგენს კანონმდებლობის
შესაბამისად; ან

- რომლისთვისაც კანონმდებლობით, ან სხვა მარეგულირებელი ნორმებით აუდიტის
ჩატარება მოითხოვება დამოუკიდებლობის იმავე მოთხოვნებით, რაც მოითხოვება საფონდო
ბირჟაზე კოტირებული სუბიექტების აუდიტში. ამგვარი წესი შესაძლოა შემოღებული იყოს
ნებისმიერი შესაფერისი მარეგულირებელი ორგანოს, მათ შორის, აუდიტორული საქმიანობის
მარეგულირებელი ორგანოს მიერ. 

აუდიტის დამკვეთი (audit client) –
1) რომელიც საფონდო ბირჟაზე კოტირებული სუბიექტია, მოიცავს ყველა

დაკავშირებულ სუბიექტს;
2) სხვა - მოიცავს მხოლოდ იმ დაკავშირებულ სუბიექტებს, რომლებსაც დამკვეთი

აკონტროლებს პირდაპირ ან არაპირდაპირ

ოჯახი (immediate family member) - მეუღლე (ან შემცვლელი), ან კმაყოფაზე მყოფი პირი. 

ახლო ნათესავი (сlose family member) - მშობელი, შვილი ან ღვიძლი ძმა/და, რომელიც არ
მიიჩნევა ოჯახის წევრად ამ კოდექსის მიზნებისთვის. 
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დამოუკიდებლობის და სკეპტიციზმის მნიშვნელობა

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

დამოუკიდებლობა მოიცავს
- აზროვნების დამოუკიდებლობას (independence of mind) და
- გარეგნულ დამოუკიდებლობას (independence in appearance)

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

• სკეპტიციზმი

საზოგადოებრივი პრაქტიკით დაკავებულ პროფესიონალ ბუღალტრებს მოეთხოვებათ
პროფესიულ სკეპტიციზმის განწყობით მოქმედება აუდიტის, მიმოხილვისა და სხვა
მარწმუნებელი გარიგებების დაგეგმვისა და ჩატარების დროს. პროფესიული სკეპტიციზმი და
ეთიკის ძირითადი პრინციპები ურთიერთდაკავშირებული ცნებებია. 
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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.



პროფესიული საზღაური
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საზღაურის
შედარებითი
სიდიდე

გადავადებული
საზღაური

პირობითი
საზღაური

• საფრთხე -
დამკვეთისგან
მიღებული მთლიანი
საზღაური იმ ფირმის
მიერ მიღებული
მთლიანი საზღაურის
მნიშვნელოვან ნაწილს
შეადგენს

• სდპ - 15% საზღვარი 2 
თანმიმდევრული
წლის განმავლობაში

• გადახდა სასურველია
მოხდეს მომდევნო
წლის აუდიტორული
დასკვნის გაცემამდე

• დათვლის საფუძველი
უკავშირდება
დამკვეთის სამეურნეო
ოპერაციის ან ფირმის
მიერ შესრულებული
მომსახურების შედეგს

• აუდიტის
ჩატარებისთვის/არამა
რწმუნებელ
მომსახურეობისთვის
არ უნდა დაწესდეს



საჩუქრები და სტუმარმასპინძლობა

• ფირმამ, ქსელის ფირმამ ან აუდიტის გუნდის წევრმა, აუდიტის დამკვეთისგან არ უნდა
მიიღოს საჩუქარი და არანაირი ფორმით გამოხატული სტუმარმასპინძლობა, თუ მათი
ღირებულება არ არის ტრივიალური და უმნიშვნელო. 
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ფინანსური ინტერესები

• პირდაპირი ფინანსური ინტერესი ან არსებითი არაპირდაპირი ფინანსური ინტერესი
აუდიტის დამკვეთთან მიმართებით არ უნდა ჰქონდეს:

(ა) ფირმას;
(ბ) ან ქსელის ფირმას; 
(გ) იმ ოფისის სხვა პარტნიორს, სადაც გარიგების პარტნიორი მუშაობს მოცემულ აუდიტთან
დაკავშირებით, ან მისი ოჯახის წევრს; ან
(დ) სხვა პარტნიორს ან ხელმძღვანელ მუშაკს, რომელიც აუდიტის დამკვეთისთვის
არამარწმუნებელ მომსახურებას ასრულებს ან ზემოაღნიშნული პირების ოჯახის წევრს, თუკი
მოცემულ მომსახურებაში ამ პირთა მონაწილეობა მინიმალური არ არის. 

• ფინანსური ინტერესები სუბიექტთან მიმართებით, რომელიც აუდიტის დამკვეთს
აკონტროლებს - დაშვებულია როცა დამკვეთი არარსებითია სუბიექტისთვის

• საერთო ფინანსური ინტერესები აუდიტის დამკვეთთან მიმართებით - დაშვებულია
მხოლოდ მაშინ, როცა ფირმისთვის ინტერესი არა-არსებითია, ან დამკვეთი არ ახდენს
მნიშვნელოვან გავლენას სუბიექტზე.
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სესხები და გარანტიები
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ფირმა, ქსელი, აუდიტის
გუნდის წევრი და მისი
ოჯახი

დამკვეთი

ფირმა, ქსელი, აუდიტის
გუნდის წევრი და მისი
ოჯახი

ფირმა, ქსელი, აუდიტის
გუნდის წევრი და მისი
ოჯახი

დამკვეთი - ბანკი ან
ანალოგიური
დაწესებულება

დამკვეთი - ბანკი ან
ანალოგიური
დაწესებულება

არა-არსებითი
ორივე
მხარისთვის

სტანდარტული
პროცედურები, 
ვადები და
პირობები

არა-არსებითი
ორივე
მხარისთვის



საქმიანი ურთიერთობები

ფირმას, ქსელის ფირმას ან აუდიტის გუნდის წევრს არ უნდა ჰქონდეს ახლო საქმიანი
ურთიერთობა აუდიტის დამკვეთთან ან მის ხელმძღვანელობასთან, თუ ამგვარი ფინანსური
ინტერესი არსებითია, ხოლო საქმიანი ურთიერთობა უმნიშვნელო არ არის დამკვეთისთვის ან
მისი ხელმძღვანელობისთვის და ფირმის, ქსელის ფირმის ან აუდიტის გუნდის წევრისთვის, 
საჭიროებისამებრ. 
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ნათესაური და პირადი ურთიერთობები

პირი არ უნდა იყოს შეყვანილი აუდიტის გუნდში, თუ მისი ოჯახის წევრი: 

(ა) აუდიტის დამკვეთის დირექტორი ან თანამდებობის პირია;  
(ბ) აუდიტის დამკვეთთან მუშაობს სხვა ისეთ პოზიციაზე, რომ მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენს დამკვეთის იმ ბუღალტრული ჩანაწერების ან ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, 
რომლის შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება; ან
(გ) აუდიტის დამკვეთთან მუშაობდა ამგვარ თანამდებობაზე გარიგებით ან ფინანსური
ანგარიშგებით მოცული პერიოდის განმავლობაში. 

საფრთხე შეიქმნება, თუ აუდიტის გუნდის რომელიმე წევრის ახლო ნათესავი: 

(ა) აუდიტის დამკვეთის დირექტორი ან თანამდებობის
პირია; ან
(ბ) აუდიტის დამკვეთთან მუშაობს სხვა ისეთ პოზიციაზე, რომ მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენს დამკვეთის იმ ბუღალტრული ჩანაწერების ან ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე, 
რომლის შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება. 

სხვა ახლო ურთიერთობას იგივე პოზიციებთან საჭიროებს კონსულტაცია ფირმის
პოლიტიკების მიხედვით. 
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ფირმის პერსონალის ხანგრძლივი კავშირი აუდიტის
დამკვეთთან (როტაცია)

როტაციის მოთხოვნები სდპ-ის:

აუდიტის მთავარი პარტნიორები - პარტნიორებიც, რომლებიც ძირითად
გადაწყვეტილებებს იღებენ ან მნიშვნელოვან განსჯას ახორციელებენ იმ ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, 
რომლის შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება. 
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პოზიცია ჩართულობის პერიოდი
(time-on period)

აკრძალვის პერიოდი
(cool-off period)

გარიგების პარტნიორი 7 წელი 5 წელი

გარიგების ხარისხის
კონტროლის
მიმოხილვაზე
პასუხისმგებელი

7 წელი 3 წელი

აუდიტის მთავარი
პარტნიორის რაიმე
როლის
შემსრულებელი

7 წელი 2 წელი



არამარწმუნებელი მომსახურების გაწევა აუდიტის
დამკვეთისთვის

• უნდა მოხდეს საფრთხეების გამოვლენა, შეფასება და რეაგირება. 

• ფირმამ ან ქსელის ფირმამ თავის თავზე არ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა აუდიტის
დამკვეთის ისეთ საქმიანობაზე, რომელიც ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის სფეროს
განეკუთვნება. 

1) საბუღალტრო და ანგარიშწარმოების მომსახურება
- არა სდპ-ის - 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 (მცირე გამონაკლისებით)

2) შეფასების მომსახურება
- არა სდპ-ის -არა თუ

ა) შეფასების განსაზღვრა საჭიროებს მნიშვნელოვანი დონის სუბიექტურ
განსჯას; 
ბ) შეფასება არსებით გავლენას იქონიებს ფინანსურ ანგარიშგებაზე, რომლის
შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება

- სდპ-ის - არა თუ შეფასება არსებით გავლენას იქონიებს ფინანსურ ანგარიშგებაზე, 
რომლის შესახებაც ფირმამ უნდა გამოთქვას მოსაზრება
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არამარწმუნებელი მომსახურების გაწევა აუდიტის
დამკვეთისთვის

3) საგადასახადო მომსახურება
• საგადასახადო დეკლარაციის მომზადება - არ ქმნის ხოლმე საფრთხეს
• გადასახადების გამოთვლა ბუღალტრული გატარებებისთვის - დამცავი ზომების

გათვალისწინებით დაშვებულია; თუ გატარება არა-არსებითია ფინანსური ანგარიშგებისთვის
• საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა გადასახადების დაგეგმვასა და გადასახადებთან

დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე - დამცავი ზომების გათვალისწინებით დაშვებულია;

თუ კონსულტაციის ეფექტიანობა დამოკიდებულია კონკრეტულ სააღრიცხვო მიდგომაზე,
დასაშვებია თუ არა-არსებითი გავლენა აქვს ფინანსურ ანგარიშგებაზე

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

• დახმარება საგადასახადო საკითხებზე დავების გადაჭრაში - დამცავი ზომების
გათვალისწინებით დაშვებულია

4) შიდა აუდიტორული მომსახურება
• მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა უნდა იყოს
• დამცავი ზომების გათვალისწინებით დაშვებულია
• სდპ-ის - არა თუ მომსახურეობა დაკავშირებულია ა) შიდა კონტროლის საშუალებების

მნიშვნელოვან ნაწილთან; ბ) ფინანსური აღრიცხვის სისტემებთან, რომლებიც ქმნის არა-
არსებით ინფორმაციას ანგარიშგებისთვის; გ) არსებით ანგარიშგების შენიშვნებთან
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მადლობა ყურადღებისათვის
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