	
  

sarevizio komisiis angariSi bafis saqmianobis Sesaxeb
baf-s sarevizio komisis mier (marex togoniZe, xaTuna barbaqaZe, giorgi niqabaZe)
Semowmebuli iqna saqarTvelos profesional buRalterTa da auditorTa federaciis
2016 wlis 20 maisidan 2017 wlis 19 maisamde periodSi saqmianoba. Semowmeba
mimdinareobda bafis ofisSi 2017 wlis 12 maisidan 19 maisamde periodSi. Semowmebis
obieqts warmoadgenda baf-is gamgeobisa da komitetebis mier saangariSo periodSi
gaweuli saqmianoba; aRmasrulebeli struqturis Sida kontrolis sistema; saangariSo
periodSi gaweuli ekonomikuri da finansuri saqmianoba - dagegmili da faqtiurad
Sesrulebuli
monacemebis
Sedarebis
WrilSi.
Semowmebam
saSualeba
mogvca
gagvekeTebina saqmianobis analizi da mogvexdina misi Sefaseba.
gagacnobT Catarebuli reviziis Sedegebis mokle mimoxilvas:
1. wesdebis da normatiuli dokumentebis moTxovnebis dacva
bafi saqmianobas axorcielebs gamgeobis, aRmasrulebeli direqtorisa da Sesabamisi
komitetebis mier SemuSavebuli da damtkicebuli Sida politikis, sistemebisa da
menejeruli procedurebis safuZvelze. romliTac xorcieldeba bafis wesdebiT
aRebuli valdebulebebi, aseve bafis mier buRalterTa saerTaSoriso federaciis
mier dakisrebuli valdebulebebis farglebSi aRebuli 2016-2017 wliani
strategiuli gegmis saqmanoba, romlebic uzrunvelyofs:
•
•

•

profesiuli serTificirebisa da uwyveti gangrZobiTi ganaTlebis mimarT
moTxovnebis dakmayofilebas;
profesiuli organizaciebis wevrebis mier profesionali buRaltrebis
eTikis kodeqsisa (IESBA Code) da xarisxis kontrolis sistemis mimarT
moTxovnebis Sesrulebas;
sameurneo-safinanso saqmianobis efeqtur marTvas;

wevrebisadmi buRalterTa saerTaSoriso federaciis moTxovnebis Sesabamisad, bafi
2 weliwadSi erTxel adgens samoqmedo (orwlian) gegmas, romelic 7 nawiladaa
dayofili da moicavs bafis saqmianobis yvela mimarTulebas. samoqmedo gegmis
Sesrulebaze zedamxedvelobas da periodul Sefasebas axorcielebs buRalterTa
saerTaSoriso federacia, romelmac bafis 2016 wlis saqmianoba dadebiTad
Seafasa. SeniSvnebi hqondaT mxolod – disciplinaruli mokvlevis sferoSi.
gagmgeobis mier moxda SeniSvnebis gaTvaliswineba da Sesabamis komitets daevala
ganaxlebuli wesebiT moqmedeba.
saangariSo periodSi, saoqmo Canawerebis mixedviT, Catarebulia gamgeobis 7 sxdoma
(wesdeba iTvaliswinebs minimum oTxi sxdomis Catarebas weliwadSi).
gamgeobis
sxdomebze miRebuli dadgenilebebis ZiriTadi nawili Sesrulebulia. aRniSnuli
masalebis Seswavlis safuZvelze sarevizio komisiam gamgeobis muSaoba dadebiTad
Seafasa. Aaseve rekomendaciis saxiT aRiniSna, rom Gsaoqmo Canawerebis formatSi
damatebuli iqnes rubrika wina sxdomis dros gamgeobis mier miRebuli
gadawyvetilebebis Sesrulebis statusi Sesaxeb da samomavlo Sesasrulebeli
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saqmianobis Sesrulebis vadebi, rac aamaRlebs gamgeobis saqmianobis efeqturobas da
mis vadebSi gaweras.
baf-Si
•
•
•
•
•
•

saqmianobis

ukeT

gamxorcielebis

mizniT,

Seqmnilia

komitetebi:

sawevro komiteti;
ganaTlebisa da serTificirebis komiteti;
auditoruli saqmianobis regulirebis komiteti;
standartebisa da praqtikis komiteti;
sagadasaxado dabegvris komiteti;
eTikisa da disciplinaruli komiteti

maTi saqmianobis zogad principebs gansazRvravs „komitetebis saqmianobis Sesaxeb“
debuleba,
xolo calkeuli komitetisaTvis gamgeobis mier damtkicebulia
debulebebi, romlebSic gawerilia maTi saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi da
ufleba-movaleobebi.
საwevro
komitetis Semowmebis periodSi Seswavlili iqna moqmedi debulebebis
moTxovnebis faqtiuri ganxorcielebis mdgomareoba, kerZod:
wevrebTan urTierTobis maregulirebeli dokumentebi (wesdeba, sawevro komitetis
debuleba,
bafis wevrad miRebis, wevrobis SeCerebisa da Sewyvetis wesebi); 2017
wlis 15 maisis mdgomareobiT bafis wevriა 7775 fizikuri piri (მ.შ 7198
ასოცირებული და 577 ნამდვილი წევრი) დa 103 auditoruli kompania.
sarevizio komisiam Seiswavla komitetis maregulirebeli dokumentebi, Sesamowmebel
periodSi komitetis mier ganxorcielebuli saqmianoba da saoqmo Canawerebi, ris
safuZvelzec komitetis saqmianoba dadebiTad Sefasada.
ganaTlebisa da sertificirebis komiteti: sarevizio komisiam Seiswavla
maregulirebeli dokumentebi (profesiuli ganaTlebisa da atestaciis komitetis
debuleba, buRalterTa profesiuli sertificirebis standarti, namdvil wevrTa
savaldebulo ganaTlebis standartebis moTxovnebi da faqtiurad Catarebuli
samuSaoebi);
ganaTlebisa da serTificirebis komitetis saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi
SesabamisobaSia dadgenili maregulirebel dokmentebTan, igi moicavs Semdeg
mimarTulebebs: gadamzadeba, profesiuli sertificireba da uwyveti gangrZobiTi
ganaTlebis xelSewyoba, romelic bafis saqmianobis erT-erT ZiriTadi saqmianobas
warmoadgens, am mizniT igi uzrunveyofs maRalkvalificiuri profesionalebis
momzadebas, romlebic akmayofileben profesionalisTvis damaxasiaTeb saerTaSoriso
kriteriumebsa da eTikis normebs. 2017 wlis 15 maisis monacemebiT, sasertifikacio
procesSi wignebis mixedviT daregistrirebulia 8668 pretendenti. saangariSo
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periodSi gamocdaze gavida 1432 pretendenti, maTgan dadebiTi Sedegi miiRo 1222,
xolo uaryofiTi 210 pretedentma.
sarevizio komisiam Seiswavla komitetis maregulirebeli dokumentebi, Sesamowmebel
periodSi komitetebis mier ganxorcielebuli saqmianobebis Sesaxeb saoqmo Canawerebi,
ris safuZvelzec komitetis saqmianoba dadebiTad Sefasada.
აუდიტორულ ი საქმიანობის რეგულ ირების კომიტეტი. კომიტეტმა 2016 წლამდე
პერიოდში, საბოლოო სახემდე მიიყვანა ხარისხის კონტროლის სისტემის შემოწმებისათვის
აუცილებელი დოკუმენტები: ხარისხის კონტროლის სისტემის შემმოწმებლის სერტიფიცირების
დებულება და ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დებულება. სამოქმედო გეგმით,
აუდიტის რეგულირების კომიტეტის მთავარი მიზანი საანგარიშგებო წელს იყო ბაფის წევრ
აუდიტორულ კომპანიებში ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის ჩატარება. ვინაიდან
საანგარიშგებო წელს მომზადებული და მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული (შემდეგ
მიღებული) იყო ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ
საქართველოს კანონი, რომლის მიხედვითაც ხარისხის კონტროლის სისტემის შემოწმების
ფუნქცია გათვალისწინებულია სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანოს მიერ, პროცესი
შეჩერდა. კომიტეტი, ძირითადად, გადაერთო კორპორაციული წევრებისათვის ხარისხის
კონტროლის სისტემის სრულყოფისათვის კონსულტაციებისა და სემინარების ფორმით
მხარდაჭერაზე. ბაფი ხარისხის კონტროლის სისტემის წინასწარ მონიტორინგს განახორციელებს
მხოლოდ იმ წევრ კომპანიებში, რომლებიც ამის სურვილს გამოხატავენ.
კომიტეტის საქმიანობის ფარგლებში 2016 წელს: ა. შერჩეული იქნა აუდიტის პროგრამა,
რომელიც ითარგმნა ქართულ ენაზე და ხელმისაწვდომი გახდა აუდიტური კომპანიებისათვის;
ჩატარდა

40-საათიანი

პრაქტიკული

სემინარი

ხარისხის

კონტროლის

მეთოდოლოგაზე; გ. გაიმართა შეხვედრები (მრგვალი მაგიდა) თემაზე:

სისტემის

„მომსახურების

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები“.
ახალ რეალობასთან შესაბამისად კომიტეტი გააგრძელებს ფუნქციონირებას განახლებული
ამოცანებით, რომელიც ბაფის
ორიენტირებული.

2017

წლის

წევრი აუდიტორების ხარისხის გაუმჯობესების მიზანზე იქნება
9

მაისს

ბაფ-ის

გამგეობის

სხდომაზე

მიღებულ

იქნა

გადაწყვეტილება აუდიტორული საქმიანობის კომიტეტის დაკომპლექტების ახალი წესის შესახებ
და დაიგეგმა თვის ბოლომდე კომიტეტის დაკომპლექტება და დებულების განახლება.

standartebisა და პრაქტიკის komitetis debuleba gawerilia, misi saqmianobis
ZiriTad
mimerTulebebs
warmoadgens
saerTaSoriso standartebisa da maTi
Targmna.

buRaltruli
aRricxvisa
gamoyenebis saxelmZRvanelo

da
auditis
literaturis

sarevizio komisiis wevrebi gavesaubreT komitetis Tavmjdomares da masTan erTad
mimovixileT komitetis mier gaweuli saqmianoba. standartebis komitetis mier
saangariSo periodSi iTargmna da gamoica “profesional buRalterTa eTikis kodeqsis
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saxelmZRvanelo (2015 wlis redaqciiT)”; „auditis saerTaSoriso standartebi (2015
wlis redaqciiT)”; „buRalterTa saerTaSoriso federaciis ganaTlebis standartebi
(2016 wlis redaqciiT)“ aseve komiteti CarTuli iyo baf-is uwyveti swavlebis 2016
wlis Tematikis SerCevaSi, igi aqtiurad CarTulia evrokavSirTan asocirebis
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
aRricxvisa
da
auditis
maregulirebeli
sakanenmdoblo bazis evrodireqtivebis moTxovnebTan Sesabamisobis uzrunvelyofis
mimarTulebiT saqmianobeebSi da saukeTeso saerTaSoriso praqtikis danergvis
sakiTxebSi, rac bafis erTerT prioritetul sakiTxs warmoadgens. 2017 wels
komitetis wevrebi intensiurad TanamSromloben finansTa saministros buRaltruli
aRricxvis, finansuri angariSgebisa da auditis zedamxedvelobis samsaxurTan.
aRniSnuli samsaxuris TxovniT komitetis wevrebi aqtiurad monawileobdnen
buRaltruli aRricxvis finansuri angariSgebis qarTuli terminologiis ganxilvisa
da
damkvidrebis
kuTxiT.
sarevizio komisiis mier Seswavlili iqna standartebis komitetis debuleba, samoqmdo
gegma da Sesamowmebel periodSi ganxocielebuli saqmianobebi. ris safuZvelzec
komitetis saqmianoba dadebiTad Sefasda. rekomendirebulia komitetis saqmianobis
saoqmo Canawerebis arqivireba.
sagadasaxado

dabegvris

komiteti.

sagadasaxado

komitetis

debulebiT,

misi

funqciaa: bafis wevrebis sakonsultacio momsaxureoba sagadasaxo dabegvris,
buRaltruli aRricxvisa da auditis sakiTxebze; bafSi werilobiT Semosul
kiTxvebze konsultantis mier momzadebulი pasuxebis proeqtis ganxilva da saboloo
pasuxebis momzadeba misi jurnalSi gamoqveynebamde (an kiTxvis avtorTan gagzavnamde);
sagadasaxado kodeqsTan dakavSirebiT gamarTul diskusiebSi monawileoba samTavrobo
da sakanonmdeblo struqturebTan, bafis saxeliT.
კომისიამ ინფორმაციები მიიღო კომიტეტის წევრებისაგან, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ
ბაფ-ში მუდმივად მუშაობს ორი კონსულტანტი რომლებიც პასუხობს შემოსულ
შეკითხვებს, წერილობითი შეკითხვების პასუხებს იხილავს კომიტეტი და შესაბამისად
ხდება მისი გაგზავნა ადრესატზე ან|და გამოქვეყნდება ბაფ-ის ყოველთვიურ ჟურნალში
„ბუღალტრული

აღრიცხვა“.

თავმჯდომარე)

სისტემატიურად

კომიტეტის
და

წარმომადგენელი

აქტიურად

მონაწილეობს

(უმეტესწილად
სამთავრობო

და

საკანონმდებლო სტრუქტურებთან გამართულ დისკუსიებში.
კომიტეტის მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე (რადგანაც სამუშაო სისტემატიურად
ყოველდღიურად მიმდინარეობს) დამკვიდრებული პრაქტიკით საოქმო ჩანაწერები არ
იწარმოება.
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მოსაზრება: საგადასახადო კომიტეტის ფუნქცია და საქმიანობა სწორად და სრულადაა
აღწერილი კომისიის მიერ, რეკომენდირებულია კომიტეტის საქმიანობის საოქმო
ჩანაწერების არქივირება.
ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტი ახალი ჩამოყალიბებულია და ის ასეთი
ფორმით აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში ახალი რეგულაციების მოთხოვნების
შესაბამისად შეიქმნა. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“
საქართველოს ახალი კანონისა (08. 06.2016) და ბუღალტერთა საერთაშორისო
ფედერაციის
მიერ
შემუშავებული
შესაბამისი
რეგულაციების
საფუძველზე,
საანგარიშგებო წელს განახლდა
„ბაფის
წევრების მიერ პროფესიონალი
ბუღალტრების ეთიკის კოდექსისა (IESBA Code) და ხარისხის კონტროლის
სისტემის მიმართ დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის გამოვლენისა და
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების წესი“. მიღებული წესით
განისაზღვრა:
ა) პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსისა და ხარისხის კონტროლის
სისტემის მიმართ დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის გამოვლენის მიდგომები;
ბ) გამოვლენილ დარღვევებზე დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომა და მათი
დაკისრების წესი,
აღნიშნული წესი საბოლოო ფორმით დამტკიცებული იქნა 2017 წლის მაისის დასაწყისში
და გამოქვეყნებულია ბაფის ვებ-გვერდზე.

კომიტეტი გააგრძელებს ფუნქციონირებს

ახალი წესისი მიხედვით.
შეფასება: საანგარიშგებო პერიოდში კომიტეტში არ შემოსულა ინფორმაცია და
შესაბამისად არც განხილულა მსგავსი დარღვევების ფაქტები.

2. aRmasrulebeli struqturis saqmianobis da Sida kontrolis
sistemis Sefaseba
aRmasrulebeli struqturis saqmianoba
daregulirebulia Sida normatiuli
dokumentebiT, kerZod, gawerili da damtkicebulia ”menejeruli procedurebi”;
TanamSromelTa
saqmianoba
regulirdeba
aRmasrulebeli
direqtoris
mier
damtkicebuli brZanebiT “bafis TanamSromelTa funqciebis Sesaxeb”. dokumentSi
detalurad
aris
gawerili
TiToeuli
TanamSromlis
ufleba-movaleobebi,
uzrunvelyofilia organizaciis administraciis wevrebis valdebulebebis mkafiod
Camoyalibeba da gamijvna, rac saSualebas iZleva daculi iyos TiToeul ubanze
pasuxismgeblobis
Sesaferi
done.
TanamSromelTa
valdebulebebis
Sesruleba
kontroldeba ofisis menejerisa da aRmasrulebeli direqtoris mier.
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TanamSromlebTan gaformebuli SromiTi xelSekrulebebi SesabamisobaSia saqarTvelos
Sromis kodeqsTan.
gamgeobis mier damtkicebulia bafis 2017 wlis biujeti, grZelvadiani samoqmedo
gegma da Sidaganawesi.
federaciaSi Sesyidvis operaciebisa
da aqtivebis dacvaze pasuxismgebelia ofisis
menejeri. wevrebisa da bafis saqmianobiT dainteresebuli pirebisaTvis informaciis
miwodeba uzrunvelyofilia bafis vebgverdisa da yovelTviuri Jurnalis meSveobiT,
sadac qveyndeba bafis normatiuli aqtebi, biujeti da finansuri angariSgeba.
saangariSo periodSi ganaxlebulia bafis vebgverdis struqtura da dizaini. gvinda
aRvniSnoT, rom axali vebgverdis SeqmniT gadawyvetilia gasuli wlebis problema
inglisurenovani saitis SeqmnasTan dakavSirebiT. miRebuli informaciiT, Gganaxlebuli
saiti moqmedebaSia da Targmnis programis reJimi avtomaturad uzrunvelyofs saitze
ganTavsebuli informaciis Targmnas rusul da inglisur enebze. bafi aris
saerTaSorisod aRiarebuli organizacia da inglisurenovani saiti sasikeTod waadgeba
misi saqmianobis popularizacias.
daskvnis saxiT, sarevizio komisias miaCnia, rom aRmasrulebeli struqturis mier
organizaciis marTvis sfero da Sida kontrolis sisitema gamarTulia da dadebiTad
afasebs.

3. ekonomikuri da finansuri saqmianoba

bafi yovelwliurad adgens da gamgeoba amtkicebs momavali periodis biujets,
romelsac Semdgom iyenebs saxelmZRvanelod Tavis saqmianobaSi. Cven gavecaniT 2016
wlisaTvis damtkicebul biujets da gavakeTeT dagegmili Semosavlebisa da xarjebis
muxlobrivi Sedareba bafis 2016 wlis wliuri finansuri angariSgebiT faqtiurad
miRebul Semosavlebisa da xarjebis Sesabamis muxlebTan. Sedarebebma dagvarwmuna,
rom dagegmili biujeti da faqtiurad miRebuli Semosavlebi da gaweuli xarjebi,
ZiriTadad, SesabamisobaSia.
gvinda mogaxsenoT, rom 2017 wlis aprilSi bafs gamocxadebuli tenderis safuZvelze
Catarebuli aqvs 2016 wlis finansuri angariSgebis auditi. (bafs Catarebuli aqvs
2013, 2014 da 2015 wlis finansuri angariSgebis auditi) radgan krebis dRis
wesrigiT gaTvaliswinebulia auditoris mier Semowmebis Sedegebze moxsenebis
gakeTeba, sarevizio komisiam mizanSewonilad ar CaTvala finansuri saqmianobis
nawilSi reviziis Catareba.
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Semowmebis Sedegebis Sefaseba
warmodgenili angariSis momzadebis periodSi, komisia moqmedebda sarevizio komisiis
debulebis Sesabamisad. saangariSgebo periodSi gaweuli da mimdinare wels dagegmili
saqmianobis Sesaxeb detaluri informacia
gamoqveynebulia da ufro detaluri
aRwera saWirod ar CavTvaleT.
sarevizio komisiis daskvna: saangariSgebo periodSi bafis mier gaweuli saqmianobis
Semowmebis Sedegad dadginda, rom baf-is saqmianoba ganvlil saangariSgebo periodSi
srul
SesabamisobaSia
wesdebiT
dadgenil
valdebulebasTan.
buRalterTa
saerTaSoriso
federaciasTan
SeTanxmebul
orwlian
samoqmedo
gegmiT
gaTvaliswinebuli valdebulebebi sruldeba SeTaxmebul vadebSi, mxolod erTi
SeniSvna aRiniSna
disciplinaruli mokvlevis sferoSi. Seferxeba gamowveulia
saqarTvelos kanonmdeblobis cvlilebiT. gagmgeobis mier moxda SeniSvnebis
gaTvaliswineba. Sesabamis komitets daevala ganaxlebuli wesebiT moqmedeba. saerTo
SefasebiT saangariSo periodSi bafis mier gaweuli saqmianoba damakmayofilebelia.
sarevizio komisiis wevrebi:
1. marexi togoniZe (Tavmjdomare)
2. xaTuna barbaqaZe
3. giorgi niqabaZe
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