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ბაფის სტრატეგიული განვითარების მთავარი ვექტორი

• ბაფის შექმნის იდეა - პროფესიის გულშემატკივარ და სიახლეების მაძიებელ ადამიანებთა გარკვეული ჯგუფის

აზროვნებაში დაიბადა 26 წლის წინ. სწორედ ამ ლიდერების ხელმძღვანელობითა და ორგანიზაციის ერთგული

წევრების დიდი მეცადეინეობით განვითარდა ბაფი და მოვიდა დღემდე. ბევრი ლიდერი დაფუძნების შემდეგაც

გამოიკვეთა ბაფის წევრთა წრიდან, რომლებიც ერთგულად ემსახურებიან მის განვითარებას. ამ პერიოდში ბაფმა

თავისი განვითარების ციკლში სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ფაზა გაიარა,

• ბოლო 5-6 წლიანი პერიოდი, ბაფი განვითარების ციკლში, გახლავთ - მიღწეული წარმატებების შენარჩუნებისა და

სტაბილურობის ფაზა, რომელიც ნებისმიერი ციკლური განვითარების პროცესის ყველაზე საყურადღებო და

რთულად გადასალახი ფაზაა.

განვითარების ეს პროცესი, ზოგადად დამახასიათებელია წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციებისათვის და არა

მარტო. სწორედ ასე განვითარდა IFCA-ის წევრი, ლიდერი ორგანიზაციები.



• წლებია დუღს და იხარშება ამ პროცესთან დაკავშირებული მოსაზრებები ბაფში და მისი ლიდერების

აზროვნებაში.

• საბოლოოდ ბაფმა განსაზღვრა ამ ეტაპის სტრატეგიული განვითარების მთავარი ვექტორი:

ც

ლიდერობაზე 
დაფუძნებული 

მმართველობიდან

სისტემურ 
მმართველობამდე

პირველად. საჯარო განცხადებები ამ საკითხზე ბაფის  2021 წლის საანგარიშო კრებაზე გაკეთდა:

• სადაც ბაფმა წარადგინა ორგანიზაციის თვითშეფასება და გარე შეფასებები.

• კრებაზე გაცხადდა,  რომ ბაფი ,,აუმჯობესებს“ ეტაპიდან, განვითრების შემდეგ საფეხურზე -

„მდგრადობის“ ეტაპზე გადადის.



შეგახსენებთ ამ მიზნის მისაღწევად ბაფის მიერ გაცხადებულ 

2022 წლის პრიორიტეტებს:

• ბაფის სტრატეგიული მიმართულებების შეფასება და სრულყოფა, პროფესიული გარემოს ცვლილებების 

მოთხოვნების შესაბამისად;

• სტრატეგიული გეგმის სრულყოფის შესაბამისად, საწესდებო ცვლილებების მომზადება და საანგარიშო 

კრებისათვის წარდგენა;

• ბაფის გამგეობის რეგლამენტისა და გამგეობის წევრთა არჩევის კონკრეტული წესის შემუშავება;

• საზედამხედველო სამსახურთან თანამშრომლობის გაფართოება და საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა;

• ინტენსიური თანამშრომლობა განათლების სექტორთან და შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან;

• ინტენსიური ითანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აქტუალურ პროექტებზე მიზნობრივი

გრანტების მოძიების მიზნით.



რა გაკეთდა და სად ვართ დღეს

2022 წლის პირველივე სხდომაზე, 10.01 გამგეობა შეთანხმდა, რომ სამიზნე მიმართულებების განსაზღვრისას

სხვა ინფორმაციებთან ერთად, ძირითადად იხელმძღვანელებდა IFAC-ის მიერ აღიარებული კარგი

პრაქტიკის სახელმძღვანელოებით:

 ორგანიზაციის სატრატეგიული პრიორიტეტების განსაზღვრა - „ფოკუსირება საქმიანობის შედეგებზე“-

IFAC

 ორგანიზაციის მმართველობის სტრუქტურის განვითარება - „მართველობა“- CAPA (აზიისა და წყნარი

ოკიანის ბუღალტერთა კონფედერაცია)

 აუდიტის რეგულირების საკანონმდებლო სრულყობა - „აუდიტის ხარისხის უზრუნველყობა“- CAPA

გამგეობა შეთანხმდა, რომ ყველა წევრი გამოყოფდა საჭირო დროს, ამ და სხვა მიზნობრივი ინფორმაცების

გასაცნობად და გასააზრებლად.

რათქმა უნდა, როდესაც ბაფის განვითარების სტრატეგიული ცვლილებების იდეა გაჟღერდა, სრულიად

ვაცნობიერებდით, რომ წინ რთული გზა იყო, რომლის გავლაც გამგეობის თითოეული წევრისგან

სერიოზულ ძალისხმევას მოითხოვდა.



2022 წელს ბაფ-ის გამგეობამ სულ 11 სხდომა გამართა. აქედან 6 სხდომა სტრატეგიულ საკითხებთან იყო
დაკავშირებული.

• შედეგად, განისაზღვრა ორგანიზაციის შემდგომი განვითარების მთავარ საკითხები:

- სტრატეგიული მიმართულებების უპირველეს პრიორიტეტად განისაზღვრა - ორგანიზაციის მმართველობის
განვითარების საკითხი.

- მართვის მოდელის სტრატეგიად განისაზღვრა - სისტემური მართვის მოდელი.
- მართველობის სტრუქტურის საფუძვლად განისაზღვრა - დაინტერესებლი მხარეების მაქსიმალურ

ჩართულობის პრინციპი.
- ორგანიზაციის საქმიანობისა და ანგარიშვალდებულების საფუძვლად განისაზღვრა - ღიაობისა და

გამჭირვალობის პრინციპი.

თავიდანვე ნათელია, რომ დასახული ამოცანა არცთუ მარტივია და თემაც საკმაოდ მგრძნობიარე, რამდენადაც
დასახული ამოცანეების შესრულება გამგეობის თითოეულ წევრისგან მოეთხოვს, მინიმუმ:

- სერიოზული დროითი რესურსის გამოყოფას, მიზნობრივი ინფორმაციის დასამუშავებლად;
- დიდი სურათის დანახვის შესაძლებლობისა და სტრატეგიულად აღქმის უნარს;
- პროფესიული ინტერესების დაცვით მოქმედებას.

• მთავარი გამოწვევა - თუ ამ მოთხოვნებს ვერ დავაკმაყოფილებთ არის მოლოდინი, რომ ამოცანის
განხორციელებას გარკვეული რისკები შეექმნება.



2022 წელს შემუშავდა გამგეობის დაკომპლექტების ახალი წესი, რომელიც გულისხმობს ძირითადი
დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლობას გამგეობაში, წინასწარ განსაზღვრული კვოტების ფარგლებში.

„წესდების ცვლილებების პროექტი“ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცდა და გამოქვეყნდა ბაფის ვებ გვერდზე
საჯარო განხილვისათვის.

განვლილი პროცესების ანალიზმა დაგვანახა, რომ წინასწარი მოლოდინი ნაწილობრივ გამართლდა:

გამგეობის ყველა წევრმა, თანაბრად ვერ მოახერხა საკმარისი დროის გამოყოფა ამ რთულ საკითხთან
დაკავშირბით ინფორმაციის დასამუშავებლად.

დიდი სურათის დანახვის შესაძლებლობა, სტარტეგიული აღქმის უნარი და მართვის გამოცდილებაც, არ
აღმოჩნდა საკმარისი

შედეგი - პროექტის განხილვები დროშიც გაიწელა და არც გადაწყვეტილებები იყო ერთხმად მიღებული.

წესდების ცვლილებების გამოქვეყნებული პროექტის საჯარო განხილვისას გამოვლინდა პროფესიული
ინტერესით დაცვის მოქმედების რისკიც, რაც გამოიხატა ზოგიერთი საჯარო განხილვის პროცესის
სუბიექტურად წარმართვაში.

შედეგი - პროფესიის წარმომადგენლებს სრულად არ მიეცათ ცვლილებების ობიექტურად აღქმის და
მოსაზრების დამოუკიდებლად ჩამოყალიბების შესაძლებლობა.



წესდების ცვლილებების პროექტს, ჩვენ დღეს ცალკე საკითხად განვიხილავთ და კონკრეტულ საკითხზე იქ
ვისაუბრებთ, თუმცა:

- ამ პროცესმა ერთხელ კიდევ დაგვარწმუნა, რომ ორგანიზაციის წარმატებულად განვითარებისთვის (მითუმეტეს
ასეთ გარდამტეხ ეტაპზე) უმთავრესია, ორმხრივი პასუხისმგებლობა:

ერთის მხრივ - წევრების პასუხისმგებლობა - ხელმძღვანელობაში ავირჩიო შესაბამისი უნარების მქონე ისეთი
წარმომადგენლები, რომლებსაც ბოლომდე ვენდობით.

მეორეს მხრივ - ხელმძღვანელობის კანდიდატების პასუხისმგებლობა - გამაჩნდეს შესაბამისი უნარები, თვისებები,
კომპეტენცია და პროფესიის განვითარების ისეთი ინტერესი, რომ ვიკისრო ხელმძღვანელობის ტვირთი.

- ასევე, გამგეობის გასული პერიოდის საქმიანობიდან გამომდინარე, ბაფის განვითარების სტრატეგიული 
სამოქმედო მიმართულებებიდან გამოიკვეთა 2023 წლისთვის გამგეობის სამოქმედო გეგმების პრიორიტეტული 
საკითხები:

ახალარჩეულმა გამგეობამ უპირველეს ყოვლისა უნდა შეიმუშაოს და საერთო კრებას წარუდგინოს:

_  გამგეობის დებულდება

_  გამგეობის წევრის ქცევის კოდექსი

შეიმუშაოს და დაამტკიცოს საკონსულტაციო საბჭოს დებულება 

ცალსახაა, რომ ახლადარჩეულ გამგეობას განსაკუთრებული როლი ერგუნა ბაფის ცხოვრებაში -მნიშვნელოვანი 
ცვლილებების ეტაპზე ბაფის ხემძღვანელობა -და დღეს, ასევე განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს ძემოთხსენებული 
პასუხისმგებლობები.



გამგეობის საქმიანობა დაინტერესებულ მხარეებთან.

განათლების სექტორთან თანამშრომლობა

მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით, ევროკავშირსა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და
ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში, ბაფსა და 7 უნივერსიტეტს შორის განათლებისა და პროფესიული
სერტიფიცირების სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

თანამშრომლობა ითვალისწინებს:

- მხარდაჭერას როგორც სასწავლო, ასევე საგამოცდო პროცესის დახვეწის მიმართულებით.

- ბაფის სერტიფიცირების პროგრამის პირველი და მეორე ეტაპის მოდულების აღიარებას სფეროში

თანამშრომლობას.

მიმდინარე ეტაპზე თანამშრომლობის მემორანდუმი ასევე, გაფორმებულია 6 სხვა უნივერსიტეტთან,
პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამის პირველი ეტაპის მოდულების ჩათვლებთან დაკავშირებით.

პროცესი გრძელდება და ფართოვდება.



IFAC წევრობის ვალდებულების პრინციპების (SMO) სამოქმედო გეგმა

• SMO სამოქმედო გეგმები მუდმივად განახლებადია, რომელიც იძლევა ინფორმაციას IFAC-ის წევრი

ორგანიზაციების მიერ, საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის მიღებასა და

დანერგვისათვის განხორციელებულ ღონისძიებებზე.

• საანგარიშგებო პერიოდში მოხდა ბაფის 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმის განახლება წევრობის

შესაბამისობის პროგრამის ფარგლებში.

– გეგმა ჩაშლილია წევრობის ვალდებულების 7 მიმართულების ჭრილში და გასაჯაროვებულია ბაფის ვებ

გვერდზე.

– ბსფ, გეგმის შესრულების მონიტორინგს ანხორციელებს პერიოდულად.



საერთაშორისო აქტივობები

ბუღალტერთა მსოფლიო კონგრესი (MCOA) 2022 - IFAC_ის ეგიდით 18-21 ნოემბერს ინდოეთში, მუმბაიში გაიმართა

IFAC-ის წევრი 130 ქვეყნის 6000-ზე მეტი დელეგატი ესწრებოდა.

კონგრესს ინდოეთის დიპლომირებული ბუღალტერთა ინსტიტუტი ICAI მასპინძლობდა.

ბაფის დელეგაცია კონგრესზე წარმოდგენილი იყო ბაფის გამგეობის თავჯდომარისა და 3 წევრის შემადგენლობით.

კონგრესის, თემა იყო - „ნდობის განმტკიცება, მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა“.



ბაფის დელეგაციას ჰქონდა შეხვედრები და აზრთა გაზიარების ICAI-ის საბჭოს წევრებთან და პრეზიდენტთან.
მომზადდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის წინაპირობა. კომუნიკაცია კონგრესის დასრულების
შემდგომ გაგრძელდა და დღეისთვის მემორანდუმის პროექტზე წარმოებს მუშაობა.

მსოფლიო ბანკის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

- 2022 წლის 29 ნოემბრიდან 2 დეკემბრის ჩათვლით ბაფის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ქ. ვენაში

გამართულ სემინარებში.

- სემინარის მიზანი იყო ქვეყნების წარმომადგენლების ინფორმირება, როგორც ფინანსური და მდგრადობის

ანგარიშგების, ასევე საჯარო და კერძო სექტორის აუდიტის მიმართულებით არსებული სიახლეების შესახებ;

გარდა ამისა, შესაბამისი რეფორმების მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და რეგიონულ დონეზე გამოცდილების

გაზიარება.



ბაფის ფინანსური საქმიანობა და მდგრადობა 

ბაფის 2022 წლის ფინანსური საქმიანობა შესაძლებელია მიმოვიხილოთ დამტკიცებული ბიუჯეტისა და 9 თვიანი

პერიოდის მონაცემების მიხედვით.

კვლავ გრძელდება სერტიფიცირების გამოცდებზე გამსვლელთა რაოდენობის შემცირების ტენდენცია, რაც

გარკვეულ გავლენას ახდენს ფინანსურ შედეგებზე. აღნიშნულ გარემოებებითაა განპირობებული მიმდინარე წლის

ბიუჯეტში სერტიფიცირების პროგრამიდან დაგეგმილი შემცირება.

ამ გამოწვევების გასამკლავებლად, განხორციელებული ღონისძიებები:

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა მიზნობრივი გრანტების მოძიების მიზნით

პროექტი 1: ბუღალტრული მომსახურების გაფართოებული შესაძლებლობა მცირე ბიზნესისთვის შვეიცარიის

განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ რეგიონებში მცირე და საშუალო

საწარმოების განვითარების პროექტთან (SRMEDP) გაფორმებულია გრანტის ხელშეკრულება.



პროექტი 2 : პროფესიული სასერტიფიკაციო მოდულების განახლება

2022 წელს ბაფმა განაახლა სერტიფიცირების ლიტერატურა, რომელშიც მნიშვნელოვანი იყო „ მსოფლიო

ბანკისა და ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში“ პროექტის მხარდაჭერა. მომავალი წლისთვის

დარჩენილი ერთი მოდულის „აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება“ განახლებაზე მიმდინარეობსა

მუშაობა. პარალელურად დონორის მოძიება და მისი დასრულება დაგეგმილია 2023 წლის ივნისისათვის.

მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური შედეგი 2 წლის მონაცემებით შემცირებულია. ბაფის ფინანსურ

სტაბილურობას და მდგრადობას საფრთხე არ ემუქრება.

ბაფის აღმასრულებელი სტრუქტურის საქმიანობისა და მდგრადი ფუნქციონირების შესახებ დეტალები

უფრო ფართოდ მოგეწოდებათ ბაფის სარევიზიო კომისიის ანგარიშში.



კომიტეტების საქმიანობა



კომიტეტის მისია: საქართველოში ბუღალტრებისა და აუდიტორების მიმართ საზოგადოებრივი

ნდობის ამაღლება, ბუღალტერთა პროფესიული მომზადებისა და

სერტიფიცირების სისტემის გამჭირვალობით.

განათლების კომიტეტი 
თავჯდომარე - კონსტანტინე დათიაშვილი

• 2022 წლის ბოლოს ACCA-ის ქართულენოვან პროგრამაში სულ რეგისტრირებულია - 12750 კანდიდატი.

მათ შორის საანგარიშო პერიოდში ჩაერთო 430 კანდიდატი.



2022 წლის პროფესიული სერტიფიცირების სტატისტიკა
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სერტიფიცირებული 

ბუღალტერის წოდება

2020 წ 1461 21 4

2021 წ 1142 12 8

2022 წ 896 14 11



სერტიფიცირებული ბუღალტრების (აუდიტორების) განგრძობითი სწავლების 
სტატისტიკა

აუდიტორთა რეესტრში 

რეგისტრირებულ პირთა 

ჩართულობა განგრძობითი 

სწავლების პროგრამაში 

გაიარა განგრძობითი სწავლება

2020 წ 325 323

2021 წ 320 318

2022 წ 313 311
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სერტიფიცირებული ბუღალტრების განგრძობითი სწავლების სტატისტიკა

პროფესიონალ ბუღალტერთა 

რეესტრში რეგისტრირებულ 

პირთა ჩართულობა 

განგრძობითი სწავლების 

პროგრამაში 

გაიარა განგრძობითი სწავლება

2020 წ 397 274

2021 წ 423 276

2022 წ 425 250
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კომიტეტის მისია: ბაფის წევრი აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების მიმართ

საზოგადოების ნდობის ზრდა, ხარისხის მართვისა და აუდიტის წარმოების

ხარისხის ზრდით.

ხარისხის კომიტეტი
თავმჯდომარე - ანა კუსრაშვილი

2021 წლიდან კომიტეტი აუდიტორული ფირმების ხარისხის დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით

ხელმძღვანელობს ორი მიდგომით:

– დიაგნოსტიკა, აუდიტორული ფირმების მოთხოვნის საფუძველზე;

- შემოვიდა 1 კომპანიის მოთხოვნა და შესაბამისად განხორციელდა მონიტორინგი

– დიაგნოსტიკა, რისკებზე დაფუძნებული მიდგომის საფუძველზე.

- შეირჩა 3 კომპანია, საიდანაც 2 კომპანიის მონიტორინგი დასრულდა. 1 კომპანიის-გადავადებულია

კომპანიის მოთხოვნით.



2021 წლიდან ხარისხის კომიტეტის ფარგლებში საქმიანობა დაიწყო მცირე აუდიტორული კომპანიების

წარმომადგენელთა 10 კაციანმა ჯგუფმა.

მიზანი: მცირე კომპანიების მიერ მოლოდინების და ხედვების შეჯერება მათი განვითარებისათვის და ბაფისაგან

მხარდამჭერი ღონისძიებების იდენტიფიცირება.

- ჯგუფმა 2022 წლის მარტიდან მუშაობა შეწყვიტა. ამ დროისათვის ბაფის გამგეობაში მიზნის შესაბამისი

წინადადებები არ შემოსულა, თუმცა ჯგუფის წევრების ნაწილი თვლის, რომ ეს თანამშრომლობა,

ურთიეთობებისა და გამოცდილების გაზიარების კუთხით მათ შემდგომ საქმიანობას წაადგება.

კომიტეტისთვის ეს თემა მომდევნო წელსაც პრიორიტეტულ გამოწვევად რჩება.



o აუდიტორული კომპანიებისა და აუდიტორებისათვის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვისათვის ხელშეწყობის მიზნით:

– ჩატარდა სემინარი განგრძობითი სწავლების დანერგვის ფორმატში, რასაც 10 საათი დაეთმო

– ითარგმნა და გამოიცა დანერგვის სახელმძღვანელოები:

• ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტში (ხმსს) - ხარისხის მართვა ფირმებისათვის რომლებიც
ასრულებენ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს ან მიმოხილვას, ან სხვა სახის მარწმუნებელ და
დაკავშირებული მომსახურებების გარიგებებს.

• ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტ 2-ში - გარიგების ხარისხის მიმოხილვა

• აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტ 220-ში (გადასინჯული) - ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის
მართვა.

o ხმსს დანერგვის ხელშეწყობის თემა კომიტეტის მომდევნო წლის სამოქმედო გეგმებში ერთერთ

პრიორიტეტულ საკითხად რჩება.



ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტი
კომიტეტის თავმჯდომარე - მიხეილ აბაიაძე

კომიტეტის მისია: ბაფის წევრი ბუღალტრების მიერ, პროფესიული მოვალეობების ღირსეულად შესასრულებლად, ეთიკის

კოდექსით განსაზღვრული ეთიკური და პროფესიული ქცევის ნორმების დამტკიცება.

2021 წელს კომიტეტმა, პრაქტიკულად აამოქმედა მოკვლევისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის სისტემა.

2022 წლის ბოლოს კომიტეტზე განსახილველად გადაცემულია 2 საკითხი, რომელთა განხილვასაც კომიტეტი მომდევნო

წლის დასაწყისში გეგმავს.

კომიტეტისათვის მომდევნო წლის ძირითადი გამოწვევები:

- კომიტეტის დაკომპლექტება და წევრების გადამზადება;

- ბაფის წევრებში ეთიკური მოთხოვნების კუთხით ცნობიერების ამაღლების სწავლების ორგანიზება;

- მოკვლევის პროცედურების პრაქტიკის დახვეწა.



საგადასახადო კომიტეტი 
კომიტეტის თავჯდომარე - დავით პაპიაშვილი

კომიტეტის მისია: ბაფის წევრების პროფესიული მხარდაჭერა, საგადასახადო დაბეგვრის პრობლემატურ

საკითხებზე.

• კომიტეტი ჩართულია ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ჟურნალისთვის კითხვა -

პასუხის რუბრიკის მომზადების პროცესში.

• კომიტეტი აქტიურადაა ჩართული ბაფ-ის წევრებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის

ინდივიდუალური კონსულტაციის გაწევის პროცესში.

• საგადასახადო კომიტეტმა 2022 წელს ჩაატარა ტრენინგები თემებზე:

- ცვლილებები და სიახლეები საგადასახადო კანონმდებლობაში.

- სსკ-ის დღგ-ს ცვლილებებისა და სიახლეების მიმოხილვა.

• 2023 წლისათვის საწევრო კომიტეთთან ერთად კომიტეტი გეგმავს, წევრებთან ურთიერთობის

პროგრამის შესაძლებლობების ფართოდ გამოყენებას და წევრებთან კომუნიკაციის გაფართოებას.



საწევრო კომიტეტი 
კომიტეტის თავჯდომარე - ნიკო ბაკაშვილი

კომიტეტის მისია: ხელი შეუწყოს საწესდებო მოთხოვნების შესრულებას წევრებთან კომუნიკაციის, მათი

ინფორმირებისა და მომსახურების გაუმჯობესებით.

• 2022 წელს დასრულდა და ამოქმედდა წევრებთან კომუნიკაციისა და მათი ინფორმირების გაუმჯობესების

მიზნით შექმნილი ახალი საწევრო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს წევრებთან კავშირისა და

უკუკავშირის მოქმედებას.

• თითოეულ წევრს, პირადი კოდის მეშვეობით, შესაძლებლობა ეძლევა ნებისმიერ დროს მიიღოს და გასცეს

ბაფში მის წევრობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია.



• გადაისინჯა ბაფში გაწევრიანების, საწევრო გადასახდელისა და სერტიფიცირების კანდიდატების 

მომსახურებისადმი მიდგომები:

- შეიცვალა ბაფის ყოველთვიური ჟურნალის წევრებისათვის მიწოდების პრაქტიკა: 2020 წლიდან     

ჟურნალი გამოდის ელექტრონული ფორმით.

- მომავალი წლიდან ჟურნალი (განახლებული საწევრო პროგრამის საშუალებით)  ხელმისაწვდომი      

იქნება ბაფის ყველა წევრისათვის (ასოცირებული, ნამდვილი წევრი, აუდიტორი). 

- ასევე, სერტიფიცირების კანდიდატებისათვის გაუქმდება ჟურნალის გამოწერის ვალდებულება. 

არაწევრებისათვის მასზე წვდომა ჩაიკეტება.

წევრებისათვის, 2022 წელს ყოველწლიური განგრძობითი სწავლებების შუალედში, აუდიტის, გადასახადების 

და ფინანსური ანგარიშგებების სტანდარტებთან დაკავშირებით ჩატარდა  4 სემინარი



წევრების დინამიკა ბოლო 3 წლის განმავლობაში
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2020 წ 5762 54 712 326 5050

2021 წ 7034 53 720 320 6314

2022 წ 6230 52 738 313 5492

წევრობის სტატისტიკა წლების მიხედვით 



სტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტი
კომიტეტის თავჯდომარე - თემურ ფარცხალაძე

კომიტეტის მისიაა: საქართველოში, ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების

დანერგვის და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.

საანგარიშო პერიოდში კომიტეტი ჩაბმული იყო ტრენინგების და სემინარების ორგანიზება-ჩატარების

აქტივობებში:

• სისტემატურად ტარდებოდა კომიტეტის ონლაინ შეხვედრები, IFRS-დან თემებზე, ბაფში შემოსულ

შეკითხვების შესაბამისად;

• კომიტეტი თანამშრომლობას აგრძელებს ზედამხედველობის სამსახურთან ბუღალტრული

აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების ქართული ტერმინოლოგიის განხილვის და დამკვიდრების

კუთხით;



ბაფის 2023 წლის 
სამოქმედო პრიორიტეტები

• IFAC-ის წევრობის ვალდებულებების მოთხოვნების შესაბამისად დამტკიცებული გეგმით

გათვალისწინებული აქტივობები.

• პროფესიით დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის გაფართოება.

• წევრებთან ურთიერთობის საკითხების შემდგომი სრულყოფა, ეთიკის კოდექსის მოთხოვნებისა და

ხარისხის მართვის სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით.

• ბაფის სტრატეგიული მიზნის შესაბამისად, გამგეობის დებულების, გამგეობის წევრთა ქცევის კოდექსის

და საკონსულტაციო საბჭოს დებულების შემუშავება.

• სტრატეგიული მიზნის შესაბამისად სხვა საწესდებო ცვლილებების მომზადება და საერთო კრებისთვის

წარდგენა.


