საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა

ფედერაცია

ბაფის თარგმნის პოლიტიკა და პროცედურები
Targmnis politika:
Targmnis nebarTvis miRebisa da xelSekrulebis dadebis Semdeg Sedgeba eqspertTa komiteti
(Review Committee), romelsac xelmZRvanelobs e.w. mTavari mTargmneli (Principal Translator),
komitetis Tavmjdomare, romelic, rogorc wesi, aris bafis Tarjimani. eqspertTa komitetis
wevrTa raodenoba ganisazRvreba 7-9 kacis SemadgenlobiT buRalterTa saerTaSoriso
federaciis (IFAC) an finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebis fondis (IFRS
Foundation) moTxovnebis/Targmnis politikis Sesabamisad.
eqspertTa komitetis wevrebis SerCeva xdeba buRalterTa saerTaSoriso federaciis an fassebis fondis Targmnis politikis Tanaxmad, Sesabamisad.
fass-ebis fondis Targmnis politikis Tanaxmad, komitetis wevrebi kargad unda flobdnen
inglisur da mSobliur enas da amave dros, finansuri angariSgebis saerTaSoriso
standartebis enas da unda hqondeT am sferoSi muSaobis gamocdileba. amitom fass-ebis
Targmnis dros eqspertTa komitetis wevrebis SerCeva ZiriTadad xdeba wamyvani audituri
firmebis, ZiriTadad, saerTaSoriso audituri firmebis wevri profesionali buRaltrebisgan.
eqspertTa komitetis wevrTa codnisa da gamocdilebis mimarT analogiuri moTxovnebi aqvs
buRalterTa saerTaSoriso federacias. Tumca, maTi politikis Tanaxmad eqspertTa
komitetis warmomadgenlobaSi zemoaRniSnuli maxasiaTeblebis mqone pirovnebebTan erTad (anu
profesional buRaltrebTan erTad) unda iyvnen saxelmwifo seqtoris da samecniero wreebis
warmomamdgenlebic (anu umaRlesi saswavleblebis pedagogebi).
Targmnis procedura:
1. ganaxlebuli ZiriTad terminebs ixilavs da amtkicebs eqspertTa komiteti.
2. ganisazRvreba mTargmnelTa jgufi (pirovnebebi, romlebic kargad floben inglisur da
qarTul enebs da aqvT am sferoSi Targmnis gamocdileba) da daurigdebaT saTargmni
masala damtkicebul ZiriTadi terminebis siasTan erTad, romelsac isini iyeneben Targmnis
procesSi.
3. eqspertTa komiteti mTargmnelebisgan miRebul Targmanis pirvel versias (gansaxilvel
versias) ganixilavs, anu ixilavs Targmanis siswores originalur damtkicebul inglisur
testTan SedarebiT. maT ara aqvT ufleba TargmanSi raime teqstis damatebis an
gamoklebis, an ganmartebis, mxolod amowmeben Targmanis siswores da, saWiroebis
SemTxvevaSi, asworeben gramatikulad, raTa Targmnili teqsti advilad aRsaqmeli da
gasagebi iyos mSobliur enaze.
4. komitetis wevrebi SeniSvnebs ugzavnian komitetis Tavmjdomares, romelic SeniSvnebs
pirdapir gadascems mTargmnelebs, an, saWiroebis SemTxvevaSi, calkeul SeniSvnebs jer
ganixilavs komitetis wevrebTan erTad, SeTanxmebis misaRwevad.

5. mTargmnelebis mier TargmanSi SeniSvnebis gaTvaliswinebas akontrolebs komitetis
Tavmjdomare.
6. mTargmnelTa mier Sesworebebis Setanis Semdeg Targmnil masalas amowmebs qarTuli enis
specialisti stilisti -რედაქტორი da eqspertTa komiteti amtkicebs Targmanis
saboloo versias.
7. Tu buRalterTa saerTaSoriso federaciis masala iTargmneba, Targmanis proeqti
gamoqveynebamde winaswari ganxilvisTvis egzavneba buRalterTa saerTaSoriso federacias
da gamoqveyndeba mxolod maTgan Tanxmobis miRebis Semdeg. amasTan, Targmnili masalis
eleqtronuli failebis aslebi da, rodesac Sesaferisia, gamocemuli nabeWdi masala
egzavneba buRalterTa saerTaSoriso federacias.
6. fass-ebis Targmnis politikis Tanaxmad ki Targmani mxolod mas Semdeg gamoqveyndeba,
rodesac yvela Sesworebas daamtkicebs komitetis Tavmjdomare. Targmnili masalis
eleqtronuli failebis aslebi da gamocemuli nabeWdi masala egzavneba fass-ebis fonds.
თარგმნის პოლიტიკასა და პროცედურების შესაბამისად
განხორციელებული პროექტები
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციისა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების საბჭოსაგან თარგმნის ნებართვის მიღებისა და ხელშეკრულების
საფუძველზე, მათთან შეთანხმებული თარგმნის პოლიტიკასა და პროცედურების
შესაბამისად, ბაფი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების, აუდიტის
საერთაშორისო სტანდარტებისა და მათი სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნასა და
გამოცემას ახორციელებს 1998 წლიდან. ბაფში ითარგმნა და გამოიცა:
1. auditis saerTaSoriso standartebi (ISA) _ 1998 wlis, 2004 wlis, 2007, 2009,
2015 da 2017 wlis გამოცემები;
2. finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebi (IFRS) _ 1998 wlis, 2000 wlis,
2004 wlis 2007, 2009 2014 da 2017 wlis გამოცემები;
3. finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebi mcire da saSualo sawarmoebSi
(IFRS SMEs) 2009 da 2014 wlis გამოცემები;
4. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების სახელმძღვანელო - 2009 წლის
გამოცემა;
5. ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის (2015 წლის
გამოცემა);
6. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო
საწარმოთა აუდიტში (ორტომეული, 2013 წლის გამოცემა, ბუღალტერთა საერთაშორისო
ფედერაცია);

7. სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტურ ფირმებში ხარისხის
კონტროლის სტანდარტების დანერგვის შესახებ;

8. სტანდარტი შეზღუდული რწმუნების მიმოხილვის გარიგებების შესახებ მცირე და საშუალო
საწარმოთათვის (გამოცემული 2014 წლის მარტში) ;
9. ბრიტანეთის ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ბუღალტერთა პროფესიული
სერტიფიცირების სახელმძღვანელო ლიტერატურა და პრაქტიკული სავარჯიშოები - 2003 წლის,
2008 წლის, 2012 და 2017 წლის გამოცემები.

გარდა აღნიშნულისა, ბაფი მონაწილეობდა თარგმნასა და ექსპერტიზასთან
დაკავშირებულ სხვადასხვა პროექტებში, მათ შორის საჯარო სექტორის ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ექსპერტიზაში.

