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შესავალი

რა არის ხმსს 1          ხმსს1,პუნქტი16(ყ)  

IAASBის გარიგების სტანდარტების შესაბამისად, ფირმები შესაძლოა სხვადასხვა სახის გარიგებებს
ასრულებდნენ,როგორიცაა:

• ასსსებისა1 (ISAs)და მგსსების2 (ISREs)ს შესაბამისად შესრულებულიფინანსური ანგარიშგების
აუდიტიანმიმოხილვა;

• მგსსების3 (ISAEs) შესაბამისად შესრულებული მარწმუნებელი გარიგებები, გასული პერიოდების
ფინანსურიინფორმაციისაუდიტისადამიმოხილვისგარდა(მაგალითად,მარწმუნებელიგარიგება
გაფართოებულგარეანგარიშგებაზეანმარწმუნებელიგარიგებამომსახურეორგანიზაციებისკონტ
როლისმექანიზმებისშესახებ);ან

• დმსსების4(ISRSs)შესაბამისადშესრულებულიდაკავშირებულიმომსახურებისგარიგებები(ე.ი.გა
რიგებებიშეთანხმებულიპროცედურებისჩატარებაზედაკომპილაციურიგარიგებები).

IAASBის გარიგების სტანდარტები ეხება ზემოაღნიშნული გარიგებების შესრულებას, მათ შორის
გარიგების პარტნიორისა და გარიგების გუნდის პასუხისმგებლობას. ეს სტანდარტები შემუშავებულია
იმის საფუძველზე,რომფირმაზე ვრცელდება ხარისხის მართვის საერთაშორისოსტანდარტები (ხმსს
1 და ხმსს 25), ან ისეთი ეროვნული მოთხოვნები, რომლებიც ხარისხის მართვის საერთაშორისო
სტანდარტებისმოთხოვნებზეარანაკლებმკაცრია.

ხმსს1ეხებაფირმისპასუხისმგებლობასხარისხისმართვისსისტემისქონასთანდაკავშირებით.ხარისხის
მართვისსისტემაარისმექანიზმი,რომელიცქმნისგარემოს,რომე
ლიც გარიგების გუნდებს საშუალებას აძლევს და ეხმარება მაღა
ლიხარისხისგარიგებებისშესრულებაში,ხოლოფირმებსეხმარება
შესაბამისი გარიგების ხარისხის მიღწევაში, რადგან მიმართულია
ფირმისმიერშესრულებულიგარიგებებისხარისხისმართვაზე.

ხმსს 1მა ჩაანაცვლა მოქმედი ხკსს 1  „ხარისხის კონტროლი
ფირ მებისთვის, რომლებიც ასრულებენფინანსური ანგარიშგების
აუდიტსადამიმოხილვასდასხვასახისმარწმუნებელიდადაკავ
შირებულიმომსახურებისგარიგებებს“.

არსებულ სტანდარტში (ხკსს 1) შესული ძირითადი ცვლილებები 

ხმსს1მიზნადისახავსფირმისხარისხისმართვისსისტემისქმედუნა
რიანობისამაღლებას.იგიფირმასავალდებულებს,უზრუნველყოს
ისეთიხარისხისმართვისსისტემისშექმნა,დანერგვადაფუნქციო
ნირება.რომელიცმიესადაგებაფირმისდამისმიერშესრულებული
გარიგებების ბუნებასდაგარემოებებს. გარდა ამისა,ფირმას ავა
ლებს,ხკსს1ითმოთხოვნილი,ცალკეულელემენტებზეფოკუსირებულიპოლიტიკიდანდაპროცედუ
რებიდანხარისხისმართვისინტეგრირებულმიდგომაზეგადასვლას,რომელიცმთელსისტემასასახავს.
ძირითადიცვლილებებიმოიცავს:
• ხარისხის მართვის უფრო პროაქტიულდაფირმის სპეციფიკაზე მორგებულმიდგომას,რომელიც

ფოკუსირებულიახარისხისმიზნებისმიღწევაზე,ამმიზნებთანდაკავშირებულირისკებისგამოვლე
ნისადამათზერეაგირებისგზით;

1 აუდიტისსაერთაშორისოსტანდარტები.
2 მიმოხილვისგარიგებებისსაერთაშორისოსტანდარტები.
3 მარწმუნებელიგარიგებებისსაერთაშორისოსტანდარტები.
4 დაკავშირებულიმომსახურებებისსაერთაშორისოსტანდარტები.
5 ხმსს2,გარიგებისხარისხისმიმოხილვა.

 ესსიმბოლოსახელმძღვა
ნელოშიგამოიყენებახმსს

1ისპუნქტებისმისათითებლად.

ეს ბლოკიდა სიმბოლოსა
ხელმძღვანელოში გამოიყე

ნებახმსს1ისმაგალითებისგამო
საყოფად.

ეს სიმბოლო სახელმძღვანე
ლოში გამოიყენება ამჟამად

მოქმედხკსს1შიგანხორციელებუ
ლიცვლილებებისწარმოსაჩენად.
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• ფირმისმმართველობისადახელმძღვანელობისმიმართგაზრდილმოთხოვნებს,მათშორისხელმ
ძღვანელობისგაზრდილპასუხისმგებლობას;

• გაფართოებულმოთხოვნებს,სტანდარტისმოდერნიზებისადაფირმისგარემოზემოქმედიფაქტო
რებისასახვისმიზნით,მათშორისმოთხოვნებს,რომლებიცეხებატექნოლოგიებს,ქსელებსდაგარე
მომსახურებისპროვაიდერებისგამოყენებას;

• ახალმოთხოვნებს,რომლებიცეხებაინფორმაციასადაკომუნიკაციას,მათშორისგარემხარეებთან
კომუნიკაციას;

• მონიტორინგის და რემედიაციის მიმართ გაზრდილ მოთხოვნებს, რათა ხელი შეეწყოს ხარისხის
მართვისსისტემისუფროპროაქტიულმონიტორინგსადანაკლოვანებებისეფექტურდადროულგა
მოსწორებას.

ხმსს 1-ის მოქმედების სფერო, რამდენადაც ის ფირმაში გამოიყენება 
ხმსს1,პუნქტები:
5,19დაგ30

ხმსს1ვრცელდებაყვე ლაფირმაზე,რომელიცფინანსურიანგარიშგებისაუდიტსაანმიმოხილვას,ან
სხვასახისმარწმუნებელიანდაკავშირებულიმომსახურებისგარიგებებსასრულებს.თუფირმაასრუ
ლებსრო მე ლი მე ზემოაღნიშნულგარიგებას,მაშინხმსს1მასზევრცელდება.

იმშემთხვევაში,როდესაცფირმაასრულებსსხვასახისგარიგებებს,რომელიცარრეგულირდებაIAASB
ისგარიგებისსტანდარტებით(მაგ.,საგადასახადოანსაკონსულტაციომომსახურებას),ხმსს1არმო
ითხოვს,რომხარისხისმართვისსისტემაამგვარგარიგებებზეცგავრცელდეს.

მიუხედავადამისა,ხმსს1მაშესაძლოაგავლენაიქონიოსფირმისსაოპერაციოგარემოზე(მაგ.,საინ
ფორმაციოტექნოლოგიურისისტემებიდაადამიანურირესურსები),სხვაგარიგებებზე,რომლებიცარ
არის IAASBისგარიგებისსტანდარტებისშესაბამისადშესრულებულიგარიგებები,ანფირმისპერსო
ნალზე,რომელიცჩართულიარარისIAASBისგარიგებისსტანდარტებისშესაბამისიგარიგებებისშეს
რულებაში.ესიმითაიხსნება,რომხმსს1ხარისხისმართვასარგანიხილავსროგორცფირმისგანცალ
კევებულფუნქციას.ამისნაცვლად,ხარისხისმართვისეფექტიანობისგაზრდისმიზნით,ხმსს 1ხელს
უწყობს ხარისხის მართვის ინტეგრირებას ფირმის კულტურაში, ფირმის სტრატეგიაში, საოპერაციო
საქმიანობასადაბიზნესპროცესებში.გარდაამისა,ფირმისხარისხისმართვისსისტემაშესაძლოაგავრ
ცელდესფირმისსხვამიმართულებებზეც,კანონების,რეგულაციებისანსათანადოეთიკურიმოთხოვნე
ბისდაცვისმიზნით.

მა გა ლი თე ბი იმი სა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა ფირ მის ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მამ გავ ლე ნა იქო-
ნი ოს ფირ მის საქ მი ა ნო ბის სხვა ას პექ ტებ ზე 

• ხმსს1ფირმას ავალდებულებს,დაადგინოსხარისხისმიზანი,რომლითაც„ფირმახარისხის
მიმართერთგულებასწარმოაჩენსიმკულტურისმეშვეობით,რომელიცარსებობსმთელფირ
მაში“.გარდაამისა,იგიეხებაისეთიკულტურისსაჭიროებას,რომელიცაღიარებსდაგანამტ
კიცებს„ხარისხისმნიშვნელობასფირმისსტრატეგიულგადაწყვეტილებებსადამოქმედებებში,
მათშორისფირმისფინანსურდასაოპერაციოპრიორიტეტებში.“შესაბამისად,ფირმისსტრა
ტეგიაში,გადაწყვეტილებებში,მიზნებსადარესურსებისმართვაშიუნდაგამოიხატოსხარისხი
სადმიერთგულება.

• ხმსს1ეხებაადამიანურდატექნოლოგიურრესურსებს.შედეგად,ხარისხისმართვისსისტემამ
შესაძლოაგავლენამოახდინოსფირმისსაინფორმაციოტექნოლოგიებისა(სტ)დაადამიანური
რესურსებისფუნქციაზე.

• ხმსს1ეხებარესურსებისსაჭიროებებსადადაგეგმვას,მათშორისრესურსებისმოზიდვას,გა
ნაწილებასანგამოყოფას.აღნიშნულიგავლენასახდენსფირმისრესურსების,მათშორისფი
ნანსურირესურსებისგამოყენებაზე.
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• ხმსს1ეხებასათანადოეთიკურიმოთხოვნებისშესრულებას.სათანადოეთიკურიმოთხოვნების
დებულებებისგათვალისწინებით,ფირმასშეიძლებადასჭირდესისეთიპოლიტიკისადაპრო
ცედურებისდადგენადაგანხორციელება,რომლებიც:

� კრძალავს გარკვეული არამარწმუნებელი მომსახურების გაწევას იმ დამკვეთებისთვის,
რომლებიც საზოგადოებრივიდაინტერესების პირები არიანდარომელთათვისაცფირმა
ფინანსურიანგარიშგებისაუდიტსანმიმოხილვასატარებს;

� უკრძალავსფინანსურიანგარიშგებისაუდიტისადამიმოხილვის,ანსხვასახისმარწმუნებე
ლიგარიგებებისშესრულებაშიჩართულპერსონალს,ასევეფირმისსხვაიდენტიფიცირე
ბულპირებს,ჰქონდეთგარკვეულიფინანსურიინტერესიიმსუბიექტებში,რომლისთვისაც
ამგვარიგარიგებებისრულდება.

• ამგვარმაპოლიტიკამანპროცედურებმაშესაძლოაგავლენამოახდინოსფირმისიმბიზნესერ
თეულებზე,რომლებიცსხვამომსახურებასასრულებენ(ე.ი.არმონაწილეობენფინანსურიან
გარიშგებისაუდიტსადამიმოხილვაში,ანსხვასახისმარწმუნებელგარიგებებში)დაპირებზე,
რომლებიცაღნიშნულბიზნესერთეულებშიმუშაობენ.

ხმსს 1-ის მიზანი          
ხმსს1,პუნქტები:
1415,16(ტ)დაგ5

ხმსს1ისმე14პუნქტშიაღწერილიაფირმისმიზანიხარისხისმართვასთანდაკავშირებით,რაცმდგო
მარეობსხარისხისმართვისსისტემისშექმნაში,დანერგვასადაფუნქციონირებაში.როგორცშიდაკონ
ტროლისყველასისტემას,ხარისხისმართვისსისტემასაცუნდაჰქონდესმიზანი.მიზანიმნიშვნელოვანია
ხარისხისმართვისსისტემისშექმნისადაიმისგანსაზღვრისათვის,ეფექტურიათუარახარისხისმართვის
სისტემა(ე.ი.მიღწეულიათუარამიზანი).ამგვარად,ხმსს1ისმე14პუნქტშიგანსაზღვრულიაროგორც
ფირმის,ისეხარისხისმართვისსისტემისმიზანი.

ფირმისმიზანია,
უზრუნველყოს

ხარისხისმართვის
სისტემისშექმნა,
დანერგვადა
ფუნქციონირება.

ფირ მის 
მი ზა ნი

ხმსს 1-ის მიზანი 
(ხმსს1ისმე14პუნქტი)

ხარისხის 
მართვის 
სისტემის 
მიზანი

ხარისხის მართვის სისტემის მიზანია, უზრუნველ
ყოსფირმადასაბუთებულირწმუნებითიმისა,რომ:

• ფირმადამისიპერსონალითავიანთპასუხის
მგებლობებს ასრულებენ პროფესიული სტან
დარტებისა და შესაფერისი საკანონმდებლო
და სხვა მარეგულირებელი მოთხოვნების შე
საბამისადდა გარიგებებსაც ასრულებენ ამგ
ვარი სტანდარტებისა და მოთხოვნების დაც
ვით;და

• ფირმისანგარიგებისპარტნიორებისმიერგა
ცემულიდასკვნები(ანგარიშები)კონკრეტული
გარემოებებისშესაფერისია.
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ხარისხისმართვისსისტემისმიზანიცალსახადარისასახულიხმსს1ისმოთხოვნებშიშემდეგნაირად:

• იგი გამოიყენებაფირმის მიერ, რათა განსაზღვროს, საჭიროათუ არადამატებითი ხარისხის
მიზნებისდადგენა(ხმსს1ის24ეპუნქტი).

• იგიგამოიყენებაიმისდასადგენად,უზრუნველყოფსთუარახარისხისმართვისსისტემაფირმას
დასაბუთებულირწმუნებითიმისა,რომხარისხისმართვისსისტემისმიზნებიმიღწეულია (ხმსს
1ის54ეპუნქტი).

ხმსს1შიგანმარტებულია,რომდასაბუთებულირწმუნებაარარისრწმუნებისაბსოლუტურიდონე,რადგან
ფირმის ხარისხის მართვის სისტემას თანდაყოლილი შეზღუდვები ახასიათებს. ამგვარ შეზღუდვებს
განეკუთვნებამაგალითადისფაქტი,რომადამიანისგანსჯაგადაწყვეტილებებისმიღებისასშესაძლოა
მცდარი იყოსდაფირმის ხარისხის მართვის სისტემის მუშაობა შეფერხდეს, მაგალითად, ადამიანის
ქცევისანშეცდომის,ანდასტგამოყენებითიპროგრამებისგაუმართაობის/ხარვეზებისგამო.

ხმსს 1-ის ურთიერთკავშირი ხმსს 2-სა და ასს 220-თან (გადასინჯული)6   
ხმსს1,პუნქტები:
23,გ1

ხმსს1ფირმასავალ
დებულებს,უზრუნველ
ყოსხარისხისმართ
ვისსისტემისშექმნა,
დანერგვადაფუნქ
ციონირებაფირმის
მიერშესრულებული
გარიგებებისხარისხის
მართვისმიზნით.

ფირმისხარისხისმარ
თვისსისტემაქმნის
გარემოს,რომელიც
გარიგებისგუნდებსსა
შუალებასაძლევსდა
ხელსუწყობსმაღალი
ხარისხისგარიგებების
შესრულებას.

გარიგებისხარისხის
მიმოხილვებიფირ
მისხარისხისმართვის
სისტემისნაწილია.
ხმსს2ეფუძნებახმსს
1სდააწესებსკონკ
რეტულმოთხოვნებს,
რომლებიცეხება:
•გარიგებისხარისხის
მიმომხილველის
დანიშვნასადა
უფლებამისილებას;

•გარიგებისხარისხის
მიმოხილვისშესრუ
ლებას;და

•გარიგებისხარისხის
მიმოხილვისდოკუ
მენტაციას.

ასს220(გადასინჯუ
ლი)ეხებააუდიტორის
პასუხისმგებლობას
გარიგებისდონეზე
ხარისხისმართვასთან
დაკავშირებითდა
ასევეგარიგებისპარ
ტნიორისშესაბამის
პასუხისმგებლობას.

ესსტანდარტიგამო
იყენებაფინანსური
ანგარიშგებისაუდი
ტისთვის.

ხმსს 1:
ხარისხის მართვა 
ფირმის დონეზე

ხმსს 2:
გარიგების ხარისხის 

მიმოხილვა

ასს 220 (გადასინჯული) 
ხარისხის მართვა 
გარიგების დონეზე

6 ასს220(გადასინჯული),ფინანსურიანგარიშგებისაუდიტისხარისხისმართვა.
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ფირმა პასუხისმგებელია ხარისხის მართვის სისტემის შექმნაზე,
დანერგვასა და ფუნქციონირებაზე. ხარისხის მართვის სისტემის
გარკვეულიასპექტებიშესაძლოადაინერგოსდაფუნქციონირებდეს
გარიგებისდონეზე,თუმცა,ფირმა მაინც პასუხისმგებელია ხარის
ხის მართვის სისტემაზე. ხარისხის მართვის სისტემის ცალკეული
ასპექტებირადონეზედაინერგებადაიფუნქციონირებსგარიგებისდონეზე,დამოკიდებულიაფირმის
ხასიათზე,გარემოებებსადამისმიერშესრულებულგარიგებებზე.

ნებისმიერი ფირმა, მიუხედავად ზომისა, ვალდებულია დაიცვას ხმსს 1 და, შესაბამის
შემთხვევაში,ხმსს2.გარიგებისგუნდები,რომლებიცფინანსურიანგარიშგებისაუდიტს
ატარებენ, ვალდებულები არიან, დაიცვან ასს 220 (გადასინჯული). ხარისხის მართვის
სისტემისზოგიერთასპექტთანდაკავშირებით,შედარებითპატარაფირმასშეუძლიაგა
დაწყვიტოს,რომაუცილებელიარარისფირმისდონისსაპასუხოზომებისდანერგვადა,
ამისნაცვლად,შეიმუშაოსდაგანახორციელოსისეთისაპასუხოზომები,რომლებიცმოქ
მედებსგარიგებისდონისხარისხისმართვისპარალელურად.

ძალაში შესვლის თარიღი                    ხმსს1,პუნქტი:13

ფირმავალდებულია,ხმსს1ისშესაბამისიხარისხისმართვისსის
ტემა შექმნილი და დანერგილი ჰქონდეს 2022 წლის 15 დეკემბ
რისთვის, ხოლო ხარისხის მართვის სისტემის შეფასება ხმსს 1ის
5354პუნქტებისმოთხოვნებისშესაბამისადსავალდებულოა2022
წლის15დეკემბრიდანერთიწლისმანძილზე.
ესნიშნავს,რომ2022წლის15დეკემბრისთვისმოსალოდნელია,
რომფირმამუნდა:
(ა) დაადგინოსხარისხისმიზნები,განსაზღვროსდაშეაფასოსხარისხისრისკებიდაშეიმუშაოსდადა

ნერგოსსაპასუხოზომები;და
(ბ) შეიმუშაოსდადანერგოსმონიტორინგისღონისძიებები.
საპასუხოზომებისდამონიტორინგისღონისძიებებისგანხორციელებისდაწყებამოითხოვებამხოლოდ
2022წლის15დეკემბრისშემდეგ.

ნებადართულიახმსს1ისვადამდელიგამოყენება,თუმცაფირმავალდებულია,ერთდროულადშემოი
ღოსსამოქმედოდხარისხისმართვისსამივესტანდარტი.

იმშემთხვევაში,როდესაცფირმაბაზარზეახალიადაგარიგებებისშესრულებასხმსს
1ისძალაშიშესვლისთარიღისშემდგომიწყებს,ფირმავალდებულიაჰქონდესხარის
ხისმართვისსისტემა,რომელიცშექმნილიდადანერგილიიქნებაიმდროისთვის,რო
დესაცფირმადაიწყებსIAASBის„გარიგებისსტანდარტების“შესაბამისადგარიგებების
შესრულებას. საპასუხო ზომები და მონიტორინგის ღონისძიებებიც უნდა ამოქმედდეს
იმავეთარიღიდან.

მა გა ლი თე ბი იმი სა, თუ რო გორ შე უძ ლია ფირ მას პრაქ ტი კუ ლად ხმსს 1-ის და ნერ გ ვა

• ძალაში შესვლის თარიღამდე, ფირმას შეუძლია დანერგვის ეტაპობრივ მეთოდს მიმართოს.
მაგალითად,ესშეიძლებაგულისხმობდესხარისხისმართვისსისტემისგარკვეულიკომპონენ
ტებისთვისპოლიტიკისადაპროცედურებისშემუშავებასდადანერგვასდაამპოლიტიკისადა
პროცედურების ამოქმედებას სხვადასხვა ეტაპზე, ხმსს 1ის ძალაში შესვლისთარიღამდე. ამ
შემთხვევაში,ფირმათვითონდაადგენსთითოეულიპოლიტიკისანპროცედურისათვისძალაში
შესვლისთარიღს.

ხმსს1ისგ50პუნქტშიგანხი
ლულიაიმსაპასუხოზომების

მაგალითი, რომლებიც მოქმედებს
ფირმისდაგარიგებისდონეზე.

IAASBმ გამოაქვეყნა ვი
დეო, რომელშიც განხილუ

ლია პრაქტიკული პერსპექტივები,
რომლისშესახებაცშეუძლიაიფიქ
როს ფირმამ დანერგვისთვის მზა
დებისას.(დააწკაპუნეთამბმულზე)



https://www.youtube.com/watch?v=WXZSc3sLQEU
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� აღნიშნულმა მეთოდმა შესაძლოა შეამციროს მრავალი ცვლილების ერთდროულად გან
ხორციელებისეფექტი.

� მართალია,სტანდარტისძალაშიშესვლისთარიღამდეფირმამშეიძლებადანერგოსგარ
კვეულიპოლიტიკაამპროცედურები,მაგრამარმიიჩნევა,რომესფირმახმსს1ს„ვადაზე
ადრეიყენებს“,რადგანახალიხარისხისმართვისსისტემისმხოლოდნაწილიიქნებადა
ნერგილი.

• ფირმასშეუძლიაყველაახალიდაგადასინჯულიპოლიტიკისადაპროცედურებისამოქმედება
დაიწყოსსტანდარტისძალაშიშესვლისთარიღისთვის.

• ფირმასშეუძლიაახალიხარისხისმართვისსისტემისპილოტირებაანტესტირებაძალაშიშესვ
ლისთარიღამდე.პილოტირებაანტესტირებაშეიძლებაჩატარდესხარისხისმართვისსისტემის
გარკვეულმიმართულებებზეანგარიგებისგუნდებისშერჩევით.

� ხარისხისმართვისსისტემაამოქმედებულადარმიიჩნევამანამ,სანამფირმაახალხარის
ხისმართვისსისტემასოფიციალურადარდანერგავსდამთლიანადარაამოქმედებს.

თუფირმაამჟამადიცავსხკსს1ისმოთხოვნებს,მასპოლიტიკადაპროცედურებიუკვე
მზად ექნება. ეს პოლიტიკადა პროცედურები შესაძლოა მაინცრელევანტურიდა მი
საღებიიყოსფირმისახალიხარისხისმართვისსისტემისთვის,ანშესაძლოაგადასინჯვა
დაგაუმჯობესებადასჭირდეს,რათა შეესაბამებოდეს ახალხარისხის მართვის სისტე
მას.მართალია,არსებულიპოლიტიკადაპროცედურებიშეიძლებარელევანტურიდა
მისაღებიდარჩეს,მაგრამფირმასმაინცდასჭრიდებახარისხისმართვისსისტემისშექ
მნა,რომელიცხმსს1თანიქნებაშესაბამისობაში.

ხმსს 1-ის სტრუქტურა და კომპონენტები                                              
ხმსს1,პუნქტები:
6დაგ3

ამჟამადარსებულიხკსს1მო
იცავს ექვს კომპონენტს, რომ

ლისთვისაცფირმასსჭირდებაპოლი
ტიკისადაპროცედურებისშემუშავება.

ხმსს 1ს აქვს რვა კომპონენტი. ხმსს
1ისკომპონენტებიაერთიანებსამჟა
მადარსებულიხკსს1ისელემენტებს,
მათშორის,ორახალკომპონენტსაც:

•ფირმისრისკისშეფასებისპროცესს;
და

•ინფორმაციასდაკომუნიკაციას.

ხმსს1შედგება:

• რვაერთმანეთთანდაკავშირებულიკომპონენტისგან,რო
მელიცეხებახარისხისმართვისსისტემისძირითადასპექ
ტებს;და

• სხვამოთხოვნებისგან,რომლებიცკონკრეტულთემებზეა/
ასპექტებზეამიმართული.

ფირმავალდებულიაშეასრულოსხმსს1ისყველამოთხოვნა,
მათშორისკომპონენტებშიმოცემულიმოთხოვნები.

ფირმავალდებულიარარისრვაკომპონენტისმიხედვითშექ
მნასხარისხისმართვისსისტემადაშეუძლიაამჯობინოსგანს
ხვავებულიტერმინოლოგიისანსაფუძვლებისგამოყენებახა
რისხისმართვისსისტემისკომპონენტებისაღწერისთვის.



9

ხმსს 1: დანერგვის სახელმძღვანელო

ხმსს 1-ის რვა კომპონენტის მიმოხილვა

ფირმის რისკის 
შეფასების პროცესი

ფირმისმიერხარის
ხისმართვისსისტე
მისფარგლებშიდა
ნერგილიპროცესი

• პროცესი,რომელიცფირმამუნდადაიცვას/გამო
იყენოსხარისხისმართვისრისკზედაფუძნებული
მიდგომისდანერგვისას.

• მოიცავს ხარისხის მიზნებისდადგენას, ხარისხის
რისკების გამოვლენას და შეფასებას ხარისხის
მიზნებისმიღწევისმიზნითდააღნიშნულრისკებზე
რეაგირებისთვისსაპასუხოზომებისგანსაზღვრას
დაგანხორციელებას.

მმართველობა და 
ხელმძღვანელობა

აყალიბებსგარემოს,
რომელშიცხარისხის
მართვისსისტემა
მოქმედებს

• ეხებაისეთსაკითხებს,როგორიცააფირმისკულ
ტურა, ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა და
ანგარიშვალდებულება,ფირმისორგანიზაციული
სტრუქტურა, ფუნქციებისა და ვალდებულებების
განაწილებადარესურსებისდაგეგმვადაგანაწი
ლება.

სათანადო ეთიკური 
მოთხოვნები

კონკრეტული
საკითხი,რომელიც
ფუნდამენტურია
გარიგებისშესრულე
ბისთვის

• ეხება სათანადო ეთიკური მოთხოვნების შესრუ
ლებასფირმისადამისიპერსონალისმიერ

• ასევე განიხილავს სათანადო ეთიკურ მოთხოვ
ნებს,რამდენადაციგივრცელდებაფირმისგარე
პირებზე.

დამ კ ვეთ თან ურ თი-
ერ თო ბა ზე  ან კონ-
კ რე ტულ გა რი გე ბა-
ზე და თან ხ მე ბა,  ან 
დამ კ ვეთ თან ურ თი-
ერ თო ბის ან კონ კ-
რე ტუ ლი გა რი გე ბის 
გაგ რ ძე ლე ბა

კონკრეტული
საკითხი,რომელიც
ფუნდამენტურია
გარიგებისშესრულე
ბისთვის

• ეხებაფირმისგანსჯასდამიღებულგადაწყვეტი
ლებებს,დამკვეთთანურთიერთობაზეანკონკრე
ტულ გარიგებაზე დათანხმებასთან, ან დამკვეთ
თან ურთიერთობის ან კონკრეტული გარიგების
გაგრძელებასთანდაკავშირებით.

გარიგების 
შესრულება

კონკრეტული
საკითხები,რომე
ლიცფუნდამენტურია
გარიგებისშესრულე
ბისთვის

• ეხება ფირმის ქმედებას, ხელი შეუწყოს და მხა
რიდაუჭიროსმუდმივადხარისხიანიგარიგებების
შესრულებას,მათშორისხელმძღვანელობის,ზე
დამხედველობისდამიმოხილვის,კონსულტაციე
ბისდააზრთასხვადასხვაობისმეშვეობით.

• მოიცავს,თუროგორეხმარებაფირმაგარიგების
გუნდებს პროფესიულ განსჯაში და, საჭიროების
შემთხვევაში,პროფესიულისკეპტიციზმითმოქმე
დებაში, გარიგების ხასიათისა და გარემოებები
დანგამომდინარე.

რესურსები იძლევასხვაკომპო
ნენტებისამოქმედე
ბისსაშუალებას

• ეხება ისეთი რესურსების დროულ მოპოვებას,
განვითარებას,გამოყენებას,შენარჩუნებას,განა
წილებასდაგამოყოფას,რაცხარისხისმართვის
სისტემის შექმნის, დანერგვის და ფუნქციონირე
ბისსაშუალებასიძლევა.

• მოიცავს ტექნოლოგიურ, ინტელექტუალურ და
ადამიანურ რესურსებს და ეხება მომსახურების
პროვაიდერებისგამოყენებას.
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ინფორმაცია და 
კომუნიკაცია

იძლევასხვაკომპო
ნენტებისამოქმედე
ბისსაშუალებას

• ეხება ხარისხის მართვის სისტემასთან დაკავში
რებული ინფორმაციის მოპოვებას, შექმნასა და
გამოყენებას, ამ ინფორმაციის დროულად გავ
რცელებას ფირმის ფარგლებში და ასევე გარე
მხარეებისთვის მიწოდებას, რათა შესაძლებელი
იყოს ხარისხის მართვის სისტემის შექმნა, და
ნერგვადაფუნქციონირება.

მონიტორინგის 
და რემედიაციის 
პროცესი

ფირმისმიერხარის
ხისმართვისსისტე
მისფარგლებშიდა
ნერგილიპროცესი

პროცესი,რომელიც:
• დროულად უზრუნველყოფს ფირმას ხარისხის

მართვისსისტემისდიზაინის,დანერგვისადაფუნ
ქციონირებისშესახებრელევანტურიდასაიმედო
ინფორმაციით;

• ითვალისწინებს ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრე
ლად სათანადო ზომების  იმგვარად გატარებას,
რომნაკლოვანებებიდროულადგამოსწორდეს.

როგორცზემოთიყომითითებული,ფირმისრისკისშეფასებისპროცესიდამონიტორინგისადარემე
დიაციისპროცესიმოიცავსსპე ცი ფი კურ პრო ცე სებს,რომელთადაცვაცფირმასევალება.დანარჩენი
კომპონენტებიმოიცავსხარისხისიმმიზნებს,რომელთადადგენაცფირმასევალებადარომლებიცქმნის
საფუძველსხარისხისრისკებისგამოვლენისადაშეფასებისდაასევესაპასუხოზომებისგანსაზღვრისა
დაგანხორციელებისთვის.

ხმსს1ისსხვამოთხოვნები,რომლებიცზემოაღნიშნულირვაკომპონენტისგარდასხვასპეციფიკურას
პექტებთანარისდაკავშირებული,ეხება:

• ხარისხისმართვისსისტემასთანდაკავშირებულიპასუხისმგებლობებისგანაწილებას;

• კონკრეტულსაპასუხოზომებს,რომლისშემუშავებადაგანხორციელებაფირმასევალება;

• გარემოებებს,როდესაცფირმაქსელისწევრიადაიყენებსქსელისმოთხოვნებსანქსელისმომსახუ
რებასთავისხარისხისმართვისსისტემაში;

• ხელმძღვანელობისმიერხარისხისმართვისსისტემისყოველწლიურშეფასებასადახელმძღვანე
ლობისსაქმიანობისშეფასებას;და

• დოკუმენტაციას.

როგორ მუშაობს ხარისხის მართვის სისტემა უწყვეტად და იტერაციულად   
ხმსს1,პუნქტები:
7დაგ4

ხმსს 1ში შეტანილი ძირითადი ცვლილება ის არის, რომ ხარის
ხის მართვის სისტემამ უნდა იმუშაოს უწყვეტადდა იტერაციულად
(დინამიკურად)დარეაგირებამოახდინოსფირმისადამისიგარი
გებებისხასიათსადაგარემოებებშიმომხდარცვლილებებზე.გარ
და ამისა, მართალია, ხმსს 1 „სწორხაზოვნად“ არის დაწერილი,
მაგრამ თვითონ ხარისხის მართვის სისტემა არ ფუნქციონირებს
სწორხაზოვნად.ესნიშნავს,რომ:

• ხმსს1შიმოცემულიმრავალიკომპონენტიდამოთხოვნაერთ
მანეთისკონტექსტშიუნდაგანიხილებოდეს;და

• თითოეულმაკომპონენტმაანმოთხოვნამ,შესაძლოაგავლენა
მოახდინოსსხვაკომპონენტზეანმოთხოვნაზე.

კომპონენტებისურთიერთქმედებადასხვაკომპონენტებზეზეგავლენაგანსხვავებულიიქნებაკომპონენ
ტებისგანსხვავებულიბუნებისგამო.

ეს სიმბოლო სახელმძღ
ვანელოში გამოიყენება

ხმსს1ისიმძირითადიასპექტების
წარმოსაჩენად, რომლებიც სხვა
კომპონენტთანანმოთხოვნასთან
არისდაკავშირებული.

ხმსს1ისგ64დაგ111პუნ
ქტებში აღწერილია კომპო

ნენტებისურთიერთკავშირისმაგა
ლითები.
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კომპონენტებისა და მოთხოვნების ურთიერთკავშირის მაგალითები ხმსს 1-ში

რისკის შეფასების პროცესი და მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესი ფართოდ გამოიყენება 
ხარისხის მართვის სისტემაში

ფირმისრისკისშეფასებისპროცესიარისპროცე
სი,რომელიცგამოიყენებახარისხისმიზნებისდა
სადგენად, ხარისხის რისკების გამოსავლენად,
შესაფასებლად და საპასუხო ზომების შესამუშა
ვებლადდაგანსახორციელებლად. იგი ვრცელ
დებასხვაკომპონენტებზეც(გარდამონიტორინ
გისადარემედიაციისპროცესისა).

მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესიმონი
ტორინგს ახორციელებს მთლიან ხარისხის მარ
თვისსისტემაზედა,შესაბამისად,მონიტორინგის
ღონისძიებებიხორციელდებახარისხისმართვის
სისტემის ყველა კომპონენტზე (მათ შორისრის
კისშეფასებისპროცესზეც).

მმართველობა და ხელმძღვანელობა აყალიბებს გარემოს, რომელიც ხელს უწყობს ხარისხის 
მართვის სისტემის ფუნქციონირებას

მაგალითად,თუხელმძღვანელობაარგანამტკიცებსხარისხსდახელსარუწყობსიმქმედებებს,რო
მელიცუზრუნველყოფსხარისხისამაღლებას,შესაძლოართულიიყოსხარისხისმართვისსისტემაში
(მაგ.,მონიტორინგისღონისძიებებშიანკონსულტაციებზე)დასაქმებულიპერსონალისდათანხმებაან
დაყოლიება,ისეშეასრულონთავიანთიფუნქციები,რომხელიშეუწყონხარისხისამაღლებას,ხოლო
გარიგებისგუნდებისშემთხვევაშიხარისხიანადშეასრულონსამუშაო.

რესურსები და ინფორმაცია და კომუნიკაცია აუცილებელია ხარისხის მართვის სისტემის 
ფუნქციონირებისთვის

რესურსები საჭიროა სხვა კომპონენტების მხარ
დასაჭერად,მაგალითად:

• სტგამოყენებითიპროგრამებისსახითწარ
მოდგენილი ტექნოლოგიური რესურსები,
შესაძლოა საჭირო გახდეს დამკვეთებთან
ახალიურთიერთობისანკონკრეტულიგარი
გებებისდამტკიცებისხელშესაწყობად,ფირ
მისშესაფერისდონეზე;

• სახელმძღვანელოებიდა მითითებები,რომ
ლებიც სათანადო ეთიკური მოთხოვნების
დებულებებსშეიცავს(ინტელექტუალურირე
სურსები), შესაძლოა საჭირო გახდეს სათა
ნადო ეთიკური მოთხოვნების გასაგებადდა
გასააზრებლად.

ინფორმაციადაკომუნიკაციასაჭიროასხვაკომ
პონენტებისმხარდასაჭერად,მაგალითად:

• ინფორმაცია საჭიროა გარიგებებისთვის შე
საფერისი პერსონალის  განსაზღვრის პრო
ცესისგასამარტივებლად;

• ინფორმაცია საჭიროა დამკვეთებთან ურ
თიერთობაზე ან კონკრეტულ გარიგებაზე
დათანხმებასა და გაგრძელებასთან დაკავ
შირებითფირმისმიერმიღებულიგადაწყვე
ტილებებისგასამყარებლად;

• სათანადო ეთიკური მოთხოვნების ინფორ
მირება აუცილებელია იმის უზრუნველსაყო
ფად,რომპერსონალისთვისცნობილიიყოს
თავისი მოვალეობები სათანადო ეთიკურ
მოთხოვნებთანდაკავშირებით.

კომპონენტების თვისებები ემთხვევა

მაგალითად,სათანადოეთიკურიმოთხოვნებიშე
საძლოა მოიცავდეს დამკვეთთან ურთიერთობა
ზეანკონკრეტულგარიგებაზედათანხმებასადა
გაგრძელებასთანდაკავშირებულდებულებებს.

მაგალითად, მმართველობა და ხელმძღვანე
ლობააგვარებსრესურსებისსაჭიროებას,უზრუნ
ველყოფსრესურსებისდაგეგმვასდამოზიდვას,
განაწილებას ან გამოყოფას ისეთნაირად, რომ
შეესაბამებოდეს ხარისხისადმი ფირმის ერთგუ
ლებას.
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ერთი კომპონენტის  მიმართ საპასუხო ზომის გატარებამ  შეიძლება სხვა კომპონენტში გამოიწვიოს 
ხარისხის რისკი

მაგალითად,გარიგებისგუნდებისთვისაუდიტისადაბუღალტრულიაღრიცხვისსაკითხებზეკონსულ
ტაციისგაწევისმიზნითფირმამშესაძლოადაიქირავოსმომსახურებისპროვაიდერი(ე.ი.,ესარისსა
პასუხოზომარესურსებისკომპონენტის,რომელიცეხებაშესაფერისიპირებისმიღებისსაჭიროებას,
რათაამოქმედდესხარისხისმართვისსისტემა).მომსახურებისპროვაიდერიფირმასკონსულტაცი
ებისთვის საათობრივი ანაზღაურების გადახდას აკისრებს. კონსულტაციებისათვის მომსახურების
პროვაიდერისგამოყენებამშეიძლებაგამოიწვიოსხარისხისრისკიგარიგებისშესრულებისკომპო
ნენტში,რადგანფირმისთვისხარჯებისთავიდანაცილებისმიზნით,გარიგებისგუნდებმაშეიძლება
კონსულტაციისგავლისგარეშესცადონსაკითხისმოგვარება.

საპასუხო ზომები შეიძლება  მიესადაგებოდეს მრავალი კომპონენტის ხარისხის რისკებს

მაგალითად,საპასუხოზომები,რომლებიცფირმამშეიმუშავადაგაატარასაჩივრებისადაბრალ
დებებისგადასაჭრელად,შესაძლოაეხებოდესასევეხარისხისრისკებს,რომლებიცდაკავშირებუ
ლია(i)რესურსების,(მაგალითად,ხარისხისადმიპერსონალისერთგულება),(ii)სათანადოეთიკუ
რიმოთხოვნებისდა(iii)მმართველობისადახელმძღვანელობისკომპონენტებისთვისდადგენილ
ხარისხისმიზნებთან.

როგორ განიხილავს ხმსს 1 გრადაციას                                         
ხმსს1,პუნქტები:
10,16(პ)19დაგ31 

ხმსს1ფირმასავალდებულებს,რომფირმისდამისმიერშესრულებულიგარიგებებისხასიათსდაგარე
მოებებსმოარგოსთავისიხარისხისმართვისსისტემისშექმნა,დანერგვადაფუნქციონირება.შესაბამი
სად,ხმსს1ისმე19პუნქტიფირმასავალდებულებს,მიმართოსპროფესიულგანსჯასხარისხისმართვის
სისტემისშექმნის,დანერგვისადაფუნქციონირებისას.

მაგალითები, როდესაც ფირმა მიმართავს პროფესიულ განსჯას

დასრულებულიგარიგებებისინსპექტირებისპოლიტიკისადაპროცედურებისშემუშავებისასფირმა
მიმართავსპროფესიულგანსჯას,რათაგანსაზღვროს:

• გარიგებების ის მახასიათებლები, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს გარიგებების  შერჩევა
ინსპექტირებისთვის;

• გარიგების პარტნიორების ის მახასიათებლები, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს  გარიგების
პარტნიორისშესამოწმებლადშერჩევა;

• ციკლურისაფუძველიგარიგებისპარტნიორებისშესარჩევად.

იმის შესაფასებლად, წარმოადგენსთუ არა გამოვლენილიფაქტი ნაკლოვანებას, ფირმა იყენებს
პროფესიულ განსჯას, ისეთიფაქტორების გათვალისწინებით,როგორიცაა, მაგალითად ხარისხის
რისკები,რომლებსაც გამოვლენილიფაქტი უკავშირდება, გამოვლენილიფაქტის ბუნებადა ყოვ
ლისმომცველობადაროგორშემუშავდადაგანხორციელდამონიტორინგისღონისძიებები.
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ხარისხის მართვის სისტემის გრადაცია და ადაპტირება ხმსს
1ისმოთხოვნებშირამდენიმენაირადარისინტეგრირებული:

• ხარისხისმიზნებიარისშედეგზედაფუძნებული.ფირმაგან
საზღვრავს,როგორმიაღწიოსხარისხისმიზნებს;

• ხარისხისრისკებიფირმაზეამორგებული.ხარისხისრისკე
ბისგამოვლენისადაშეფასებისასფირმააქცენტსაკეთებს
იმპირობების,მოვლენების,გარემოებების,ქმედებებისაან
აკრძალვების გაგებაზე, რომლებიც უკავშირდებაფირმის
დამისიგარიგებებისხასიათსადაგარემოს;

• კონკრეტულისაპასუხოზომებისმხოლოდშეზღუდულირა
ოდენობაა სავალდებულო. ივარაუდება, რომ ფირმა ხა
რისხისრისკებზერეაგირებისათვისსაკუთარსაპასუხოზო
მებსშეიმუშავებსდაგანახორციელებს;

• მონიტორინგისადარემედიაციის პროცესისთვის განკუთ
ვნილი მოთხოვნები განსაზღვრავს,თურა უნდა ჰქონდეს
ფირმასდანერგილიმონიტორინგისადარემედიაციისთვის,ხოლოკონკრეტულადროგორახორ
ციელებსფირმაპრაქტიკულადამპროცესს,მორგებულიიქნებაფირმისგარემოებებზე.

ხმსს 1ში მოცემული სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებული მასალა მოიცავს მაგალითებს,
რომლებიცგვიჩვენებს,თუროგორგამოიყენებასტანდარტისცალკეულიასპექტებინაკლებადრთული
და მეტად რთული ფირმების შემთხვევაში. გარდა ამისა, სახელმძღვანელოში განხილულია სხვა
მაგალითებიც, რომლებიც წარმოაჩენს, როგორ შეიძლება განსხვავდებოდეს ხმსს 1ის გამოყენება
სხვადასხვაფირმაში.

ხმსს1შიმოცემულიმაგალითები,რომლებიცკონკრეტულადგრადაციასეხება:

• პუნქტიგ35:ფუნქციებისადავალდებულებებისგანაწილება;

• პუნქტებიგ39დაგ52:ფირმისრისკისშეფასებისპროცესი;

• პუნქტიგ99:რესურსები;

• პუნქტიგ111:ინფორმაციადაკომუნიკაცია;

• პუნქტებიგ114,გ156დაგ116:მონიტორინგისდარემედიაციისპროცესი;

• პუნქტებიგ189დაგ199:ხარისხისმართვისსისტემისშეფასებადაპერსონალისსაქმიანობისშეფასება;

• პუნქტიგ203:დოკუმენტაცია.

ხმსს1ისმე17პუნქტშიაღნიშნულია,რომზოგიერთშემთხვევაში,ხმსს1ისმოთხოვნაშეიძლება
არშეესაბამებოდესფირმას,თვითონფირმისანმისიგარიგებებისხასიათისადაგარემოებების
გამო,რაშემთხვევაშიცფირმასარმოეთხოვებაამმოთხოვნისშესრულება.ამგვარიგარემოებების
მაგალითებიგანხილულიახმსს1ისგ29პუნქტში.

ეს სიმბოლოები სახელმძღვანელოში
გამოიყენებაიმმითითებებისგამოსაკ
ვეთად,რომლებიცკონკრეტულადშე
ესაბამება:

პატარაანნაკლებადრთულ
ფირმას.

ფირმას, რომელიც ქსელს
ეკუთვნის.

საჯარო სექტორში არსებულ
ფირმას.

გარდაამისა,ამსახელმძღვანელოში
მოცემულიასხვამრავალიმაგალითი,
რომელიცყველაფირმასშეესაბამება.
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პასუხისმგებლობა ხარისხის მართვის სისტემაზე                   
ხმსს1,პუნქტები:
1722,გ29გ38

პასუხისმგებლობების განაწილება

ხმსს 1ის მე19 პუნქტში მითითებულია, რომფირმა ვალდებულია უზრუნველყოს ხარისხის მართვის
სისტემისშექმნა,დანერგვადაფუნქციონირება.შედეგად,ხარისხისმართვისსისტემაზესაბოლოოპა
სუხისმგებელიარისფირმა.მაგრამფირმაარარისადამიანი,რომელსაცზომებისმიღებაშეუძლია;ის
არისსუბიექტი.შედეგად,ხმსს1ფირმასავალდებულებს,გაანაწილოსპასუხისმგებლობებიხარისხის
მართვისსისტემაზედახარისხისმართვისსისტემისსხვაასპექტებზედაპასუხისმგებელპირებსმოსთხო
ვოსპასუხიდაკისრებულიფუნქციებისშესრულებაზე.

პასუხისმგებლობებისგანაწილებასთანდაკავშირებითხმსს1მოიცავსშემდეგმოთხოვნებს:

სა ბო ლოო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ხა რის ხის 
მარ თ ვის სის ტე მა ზე

• დაკისრებულიამთავარაღმასრულებელპირზე(ანანალოგიურირან
გისპირზე),მმართველპარტნიორზე(ანანალოგიურირანგისპირზე)
ან,შესაბამისშემთხვევაში,პარტნიორთამმართველსაბჭოზე(ანანა
ლოგიურირანგისორგანოზე).

• მოიაზრება,რომკარგადუნდაიცოდესდაესმოდესხმსს1(პუნქტი18).

• ისარისსაბოლოოდპასუხისმგებელიდაანგარიშვალდებულიაფირ
მისმიერხმსს1ისმიზნისმიღწევაზე.

• პასუხისმგებელიაშეაფასოსდადასკვნაგამოიტანოსიმისთაობაზე,
აღწევსთუარახარისხისმართვისსისტემახარისხისმართვისსისტე
მისმიზნებს,რაცმნიშვნელოვანიახარისხისმართვისსისტემაზეუშუ
ალო პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების დასაკისრებ
ლად(5354პუნქტები).

პირებს,რომლებსაც
დაკისრებულიაქვთ
ესპასუხისმგებლო
ბები,მოეთხოვებათ
ჰქონდეთშესაბამისი
გამოცდილება,ცოდ
ნა,დრო,გავლენადა
უფლებამოსილება.

____________________

28(ბ)28(გ)პუნქტებ
შიგანსაზღვრულია
ხარისხისმიზნები,
რომლებზეცხელმ
ძღვანელობაარის
პასუხისმგებელიდა
ანგარიშვალდებუ
ლიდახარისხისადმი
ერთგულებასწარმო
აჩენსთავისიქცევითა
დაქმედებებით.

ოპე რა ტი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მა ზე

• მოიაზრება,რომკარგადუნდაიცოდესდაესმოდესხმსს1(პუნქტი18).

• პასუხისმგებელიდაანგარიშვალდებულიახარისხისმართვისსისტე
მისშექმნაზე,დანერგვასადაფუნქციონირებაზე.

ოპე რა ტი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის კონ-
კ რე ტულ ას პექ ტებ ზე
• დამოუკიდებლობისმოთხოვნებისდაცვა

o პასუხისმგებელიადამოუკიდებლობასთანდაკავშირებულყველა
საკითხისზედამხედველობაზე(პუნქტიგ36).

• მონიტორინგისდარემედიაციისპროცესი
o პასუხისმგებელიამონიტორინგისადარემედიაციისპროცესისზე

დამხედველობაზე.
o პირ(ებ)ს მოეთხოვება(თ) ნაკლოვანებების გამოსასწორებლი ზო

მებისმიღებადამონიტორინგსადარემედიაციასთანდაკავშირე
ბულსაკითხებზეინფორმაციისმიწოდება(პუნქტები4344და46).

• ფირმისმიერგანსაზღვრულისხვაკონკრეტულიასპექტები.

ფუნ ქ ცი ე ბი და  
პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი, 
რო მელ თა  ცალ კე-
ულ პი რებ ზე  
და კის რე ბა ფირ მას 
ევა ლე ბა
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ხმსს1განმარტავს,რომფირმაშიფირმისმიერფუნქციების,
პასუხისმგებლობებისადაუფლებამოსილებებისგანაწილე
ბა შეიძლება იცვლებოდეს და მასზე გავლენას ახდენდეს
კანონითანსხვანორმატიულიაქტითდადგენილიმოთხოვ
ნები,რომლებიცდაკავშირებულიახელმძღვანელობისადა
მმართველობისსტრუქტურასთანანმათზედაკისრებულმო
ვალეობებთან.

მართალია,ხმსს1ფირმასავალდებულებსმოვალეობების
განაწილებას, მაგრამ პირ(ებ)ს, რომელზეც (რომლებზეც)
ეს ვალდებულებებია დაკისრებული, არ მოეთხოვება(თ)
ყველაიმპროცედურის,ამოცანისანმოქმედებისშესრულე
ბა, რომელიც საჭიროა ამ ვალდებულების შესასრულებ
ლად.ზემოაღნიშნულპირ(ებ)სშეუძლია(თ)პროცედურების,
ამოცანების ან მოქმედებების დელეგირება, თუკი ისევ ის
(ისინი) იქნება (იქნებიან) პასუხისმგებელ(ნ)იდა ანგარიშ
ვალდებულ(ნ)იმასზე(მათზე)დაკისრებულმოვალეობებზე.

ხმსს1ისგ35პუნქტშიმოცემულიამა
გალითიიმისწარმოსაჩენად,თურო
გორ შეიძლება ხორციელდებოდეს

ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების შეს
რულება და განსხვავდებოდეს ნაკლებად
რთულფირმასადამეტადრთულფირმაში.

ხმსს 1ის გ33 პუნქტში მოცემულია
მაგალითი იმის წარმოსაჩენად, თუ
როგორარისფირმაპასუხისმგებელი

ხარისხისმართვისსისტემისშეფასებასადა
დასკვნაზე და შემდეგ როგორ ანაწილებს
შეფასებისა და დასკვნის გამოტანის ფუნქ
ციებს პირ(ებ)ზე, რომელსაც (რომლებსაც)
საბოლოო პასუხისმგებლობა და ანგარიშ
ვალდებულებააკისრია(თ)ხარისხისმართ
ვისსისტემაზე.

ხელმძღვანელობისადამმართველობისკომპონენტიმოიცავსხარისხისმიზანს,რომელიცგუ
ლისხმობს,რომფირმასაქვსისეთიორგანიზაციულისტრუქტურადაიმგვარადაქვსგანაწი
ლებულიროლები,პასუხისმგებლობებიდაუფლებამოსილებები,რაცმასხარისხისმართვის

სისტემისშექმნის,დანერგვისადაფუნქციონირებისსაშუალებასაძლევს.
ხმსს1ის56ეპუნქტიფირმასავალდებულებს,ჩაატაროსიმპირ(ებ)ისპერიოდულიშეფასება,რომელ
საც(რომლებსაც)საბოლოოპასუხისმგებლობადაანგარიშვალდებულებააკისრია(აკისრიათ)ხარის
ხისმართვისსისტემაზე,ასევეიმპირ(ებ)ის,რომელსაც(რომლებსაც)ოპერატიულიპასუხისმგებლობა
აკისრია(აკისრიათ)ხარისხისმართვისსისტემაზე.

ვის შეიძლება დაეკისროს ხარისხის მართვის სისტემაზე ან მის ცალკეულ   
ასპექტებზე პასუხისმგებლობა

ხმსს1განმარტავს,რომპირები,რომელთაცხარისხისმართვისსისტემაზეანმისცალკეულასპექტებზე
აქვთდაკისრებულიპასუხისმგებლობა,როგორცწესი,ფირმისპარტნიორებიარიან.თუმცა,სტანდარ
ტშიისიცარისაღიარებული,რომზოგიერთშემთხვევაში,ზემოაღნიშნულიპირიშესაძლოაამფირმის
პარტნიორიარიყოს.მაგალითად,ასეშეიძლებაიმშემთხვევაშიმოხდეს,როდესაცპირიპარტნიორია
ქსელისრეგიონულქვედანაყოფშიდაფირმაამრეგიონისერთერთრაიონსმოიცავს.
ფირმასარშეუძლიახელმძღვანელობისმოვალეობებისმომსახურებისპროვაიდერზეგადაცემა,რად
განფირმააპასუხისმგებელითავისხარისხისმართვისსისტემაზედაზემოაღნიშნულპირ(ებ)ს,სტანდარ
ტისთანახმად,უნდაჰქონდეს(თ)შესაბამისიგავლენადაუფლებამოსილებაფირმაში.
ხმსს1მოითხოვს,რომპირებს,რომელთაცხარისხისმართვისსისტემაზეანმისცალკეულასპექტებ
ზეაქვთდაკისრებულიპასუხისმგებლობა,ასევეჰქონდეთშესაბამისიგამოცდილებადაცოდნამათზე
დაკისრებულიმოვალეობებისშესასრულებლად.ზოგიერთშემთხვევაში,ფირმასშეიძლებაჰქონდეს
განცალკევებულიბიზნესერთეულებიანმომსახურებისმიმართულებები,რომლებიცარარისჩართუ
ლიფირმისმიერIAASBის„გარიგებისსტანდარტების“შესაბამისიგარიგებებისშესრულებაში(მაგ.,
საკონსულტაციო მომსახურება). ხმსს 1 არ მოითხოვს,რომ პირებს,რომელთაც ხარისხის მართვის
სისტემაზეანმისცალკეულასპექტებზეაქვთდაკისრებულიპასუხისმგებლობა,ჰქონდეთფირმისმიერ
შესრულებულკონკრეტულგარიგებებთანდაკავშირებულიდიდიგამოცდილება(მაგ.,აუდიტისგარი
გებებთანდაკავშირებულიგამოცდილებაანცოდნა).მიუხედავადამისა,პირთაპასუხისმგებლობების
გათვალისწინებით,მათშეიძლებადასჭირდეთფირმისსტრატეგიულგადაწყვეტილებებთან,მოქმედე
ბებთანდაბიზნესოპერაციებთან,მათშორისფირმისმიერშესრულებულგარიგებებთანდაკავშირებუ
ლიგამოცდილებადაცოდნა.
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რა ცვლილებები შევიდა ხმსს 1-ში ამჟამად არსებულ სტანდარტთან შედარებით 
ხელმძღვანელობასთან მიმართებით

• დაზუსტებაიმისა,თუვისმოეთხოვებახმსს1ისცოდნა.

• ხარისხის მართვის სისტემაზე ხელმძღვანელობის ანგარიშვალდებულებაზე გაზრდილი
ყურადღება.

• გაფართოებულიმოთხოვნებიხარისხისმართვისსისტემასთანდაკავშირებულიკონკრე
ტულიპასუხისმგებლობებისდაკისრებასთანდაკავშირებით:

o ოპერატიულიპასუხისმგებლობახარისხისმართვისსისტემაზე;

o ოპერატიულიპასუხისმგებლობადამოუკიდებლობისმოთხოვნებისდაცვაზე;და

o ოპერატიულიპასუხისმგებლობამონიტორინგისდარემედიაციისპროცესზე.

• გაზრდილიმოთხოვნები,რომლებიცეხებაიმპირთაკვალიფიკაციას,რომელთაცპასუ
ხისმგებლობებიდაეკისრათ:

o მოიცავსპირ(ებ)ს,რომელსაც(რომლებსაც)ეკისრება(ეკისრებათ)საბოლოოპასუ
ხისმგებლობადაანგარიშვალდებულებახარისხისმართვისსისტემაზე.

o მოითხოვება,რომჰქონდეთშესაფერისიგამოცდილება,ცოდნა,გავლენადაუფლე
ბამოსილებაფირმაში,ასევესაკმარისიდროდაკისრებულიპასუხისმგებლობისშე
სასრულებლად.

• ახალიმოთხოვნები,რომლებიცმოითხოვსპირდაპირიკომუნიკაციისარხებისარსებო
ბას:

o ხარისხისმართვისსისტემაზე,დამოუკიდებლობისმოთხოვნებისდაცვაზედამონი
ტორინგისდარემედიაციისპროცესზეოპერატიულიპასუხისმგებლობისმქონეპირ
(ებ)სადა

o ხარისხისმართვისსისტემაზესაბოლოოპასუხისმგებლობისმქონეპირ(ებ)სშორის.
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ფირმის რისკის შეფასების პროცესი                                       
ხმსს1,პუნქტები:16(რ),16(ს),16(ფ),
23–27,გ25გ27დაგ39გ54

ხმსს 1ის საფუძველი და ამჟამად არსებულ ხკსს 1თან
შედარებითმასშიშეტანილიძირითადიცვლილებაისარის,რომ
ფირმამ ხარისხის მართვისთვის უნდა გამოიყენოსრისკზედა
ფუძნებულმიდგომა,რომლისდროსაცფირმააქცენტსაკეთებს:

• რისკებზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას ფირმის და მის მიერ შესრულებული გარიგებების
ხასიათისადაგარემოებებიდანგამომდინარე;და

• საპასუხოზომებისგანხორციელებაზე,ამრისკებზესათანადოდრეაგირებისმიზნით.

რისკზედაფუძნებულიმიდგომაფირმასეხმარება,ხარისხისმართვისსისტემამოარგოსროგორცფირ
მის,ისეფირმისმიერშესრულებულიგარიგებებისგარემოებებს.გარდაამისა,ეხმარებაფირმას,ყველ
ზემნიშვნელოვანსაკითხებზეკონცენტრირებითეფექტურადმართოსხარისხი,ფირმისდამისმიერშეს
რულებულიგარიგებებისხასიათისადაგარემოებებისგათვალისწინებით.

ხმსს1ფირმას ავალდებულებს, შემუშავებულიდადანერგილიჰქონდესრისკის შეფასების პროცესი,
რომლისმიზანია,დაადგინოსხარისხისმიზნები,გამოავლინოსდაშეაფასოსხარისხისრისკებიდაშეი
მუშაოსდაგაატაროსსაპასუხოზომებიხარისხისრისკებზერეაგირებისმიზნით.ხმსს1ადგენსმოთხოვ
ნებსიმისშესახებ,თუროგორუნდაგამოიყენოსფირმამესპროცესიშემდეგნაირად:

ხარისხის
მიზნების
დადგენა

ხარისხის
რისკების

გამოვლენადა
შეფასება

ისეთიინფორმაციისიდენტი
ფიცირება,რომელიცმიანიშ
ნებსხარისხისმიზნების,ხა
რისხისრისკებისანსაპასუხო
ზომებისდამატებისანმოდი
ფიცირებისსაჭიროებაზე

საპასუხო
ზომების

შემუშავებადა
განხორციელება

ფირმის რისკის შეფასების პროცესის სტრუქტურა                             
ხმსს1,პუნქტები:
23,გ39გ41 

ფირმისმიერხარისხისმიზნებისდადგენა,ხარისხისრისკებისგამოვლენადაშეფასებადასაპასუხოზო
მებისშემუშავებადაგანხორციელებაგანსხვავებულიიქნებათითოეულფირმაში.ესგანპირობებულია
ფირმისხასიათითდაგარემოებებით,მათშორისიმით,თუროგორარისფირმასტრუქტურირებულიდა
ორგანიზებული.

ხარისის მართვის პროაქტიული და უწყვეტი მიდგომის პი
რობებში,ინფორმაცია,რომელსაცფირმაიყენებსხარისხის
მიზნებისდასადგენად,ხარისხისრისკებისგამოვლენისადა
შეფასებისთვისდაასევესაპასუხოზომებისშემუშავებისადა
განხორციელებისთვის,მოიცავსფირმისხარისხისმართვის
სისტემიდანმიღებულინფორმაციას,როგორიცაა:

• ინფორმაციისა და კომუნიკაციის კომპონენტიდან წარ
მოშობილი ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა წარმო
იქმნაშიდაანგარეწყაროდან;და

• ფირმისმონიტორინგისადარემედიაციისპროცესისშე
დეგები.

ფირმისრისკისშეფასებისპრო
ცესიახალიახმსს1ისთვის.

ხმსს1ისგ39პუნქტშიმოცემულიამა
გალითი,თუროგორშეიძლებაფირ
მისრისკისშეფასებისპროცესიგანსხ

ვავდებოდესნაკლებადრთულფირმასადა
მეტადრთულფირმაში.

ხმსს1ისგ41პუნქტშიმოცემულიაიმ
ინფორმაციის წყაროების (როგორც
შიდაისეგარე)მაგალითები,რომლის

გამოყენებაფირმასშეუძლიარისკისშეფა
სებისპროცესში.
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ხარისხისმიზნებისდადგენა,ხარისხისრისკებისგამოვლენადაშეფასება,საპასუხოზომებისშემუშავება
დაგანხორციელებაგანმეორებადიდადინამიკურიპროცესია.ხმსს1განამრტავს,რომ:

• ხარისხისრისკებისგამოვლენისადაშეფასებისასფირმასშეუძლიაგადაწყვიტოს,რომაუცილებე
ლიახარისხისდამატებითიმიზნებისგანსაზღვრა.

• საპასუხოზომებისშემუშავებისადაგანხორციელებისას,ფირმამშესაძლოადაადგინოს,რომხარის
ხისზოგიერთირისკიარიყოგამოვლენილიდაშეფასებული.

• ფირმისსაპასუხოზომებმაშეიძლებაწარმოქმნასისეთიპირობები,მოვლენები,გარემოებები,ქმე
დებებიანაკრძალვები,რომლებიცხარისხისდამატებითირისკებისწარმოშობასგამოიწვევს.

მა გა ლი თი, რო დე საც ხა რის ხის რის კე ბის გა-
მოვ ლე ნი სა და შე ფა სე ბი სას დგინ დე ბა, რომ 
სა ჭი როა ხა რის ხის მიზ ნე ბის გან საზღ ვ რა

კანონის,რეგულაციის,პროფესიულისტანდარტე
ბისადაიმგარემოსგაცნობისას,რომელშიცფირმა
ფუნქციონირებს, ფირმა ადგენს, რომ არსებობს
აუდიტორულიფირმისმმართველობისიურისდიქ
ციული კოდექსი, რომლისთვისაც აუცილებელია
დამატებითიხარისხისმიზნებისდადგენა.

მა გა ლი თი სა პა სუ ხო ზო მე ბი სა, რომ ლე ბიც  
იწ ვევს ხა რის ხის რის კის წარ მო შო ბას

ფირმაქირაობსმომსახურებისპროვაიდერსფირ
მის სტ გარემოს ყველა ასპექტის სამართავად.
ეს, წარმოქმნის ახალ ხარისხისრისკებსსათანა
დოეთიკურმოთხოვნებთანდაკავშირებით,რად
გან მომსახურების პროვაიდერს დამკვეთების
კონფიდენციალურინფორმაციაზეაქვსწვდომა.

ხარისხის მიზნების დადგენა                     
ხმსს1,პუნქტები:
16(რ),24,გ42გ44            

ხარისხის
მიზნების
დადგენა

ხარისხის
რისკების

გამოვლენადა
შეფასება

ისეთიინფორმაციისიდენტი
ფიცირება,რომელიცმიანიშ
ნებსხარისხისმიზნების,ხა
რისხისრისკებისანსაპასუხო
ზომებისდამატებისანმოდი
ფიცირებისსაჭიროებაზე

საპასუხო
ზომების

შემუშავებადა
განხორციელება

ხარისხისმართვისსისტემამაშინარისეფექტური,
როდესაცისაღწევსხარისხისმართვისსისტემის
მიზნებს(ხმსს1ისმე14პუნქტშიგანსაზღვრული
მიზნები). ხმსს 1ის მე14 პუნქტში მითითებული
ხარისხისმართვისსისტემისმიზნები(რომლებიც
ზემოთარისაღწერილი),ზოგადიმიზნებია.შედე
გად,ხმსს1მოიცავსუფროკონკრეტულხარისხის
მიზნებს ხარისხის მართვის სისტემის სხვადსხვა
კომპონენტისთვის, ისე რომ აშკარაა, რა შედე
გის მიღწევა სჭირდება ფირმას იმისათვის, რომ
ჰქონდეს ხარისხის მართვის სისტემა, რომელიც
ეფექტურიახარისხისმართვისთვის.

თითოეული კომპონენტისთვის დადგენილი ხა
რისხისმიზნებიფირმასეხმარებახარისხისრის
კებისსათანადოდგამოვლენასადაშეფასებაში,
რადგანხარისხისმიზნებიფირმასაქცენტსაკეთე
ბინებსუფრომეტადიმაზე,თურისიმიღწევაასა
ჭიროდარაპრობლემებიშეიძლებაწარმოიშვას
ხარისხისმიზნებისმიღწევისას.

ფირ მის 
მი ზა ნი

ხმსს 1-ის მიზანი 
(ხმსს1ისმე14პუნქტი)

ხმს-ის 
მიზანი

მმართველობა
დახელმძღვა
ნელობა

ხარისხის მიზნები

სათანადო
ეთიკური
მოთხოვნები

დათანხმებადა
გაგრძელება

გარიგების
შესრულება

ინფორმაცია
დაკომუნიკაცია

რესურსები

ხარისხის 
მიზნების მიღწევა 
უზრუნველყოფს 

ფირმას 
დასაბუთებული 

რწმუნებით, იმისა 
რომ ხმს-ის მიზნები 

მიღწეულია.
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რომელი ხარისხის მიზნების დადგენა ევალება ფირმას

ხმსს1მოიცავსხარისხისმიზნებსშემდეგი
კომპონენტებისთვის:
• მმართველობადახელმძღვანელობა;
• სათანადოეთიკურიმოთხოვნები;
• დამკვეთთანურთიერთობაზეანკონკრეტულგა

რიგებაზედათანხმება,ანდამკვეთთანურთიერ
თობისანკონკრეტულიგარიგებისგაგრძელება;

• გარიგებისშესრულება;
• რესურსები;და
• ინფორმაციადაკომუნიკაცია.
ფირმავალდებულიადაადგინოსამკომპონენტებისთვისსპეციფიურიხარისხისმიზნები.თუმცა,შეიძლება
არსებობდესისეთიგარემოებებისგამო,როდესაცფირმისანმისიგარიგებებისხასიათისდაგარემოების
გამო,ხარისხისესათუისმიზანიანმისირომელიმეასპექტიამფირმისათვისრელევანტურიარიყოს.

მაგალითი იმისა, როდესაც ხარისხის მიზანი შეიძლება რელევანტური არ იყოს

ხმსს1ის31(ბ)პუნქტშიაღწერილიხარისხისმიზნები,რომლებიცეხებახელმძღვანელობას,ზედამხედვე
ლობასდამიმოხილვას,შეიძლებაარიყოსრელევანტური,როდესაცფირმაინდივიდუალურიპრაქტიკოსია.

სტანდარტითდადგენილიხარისხისმიზნებიყოვლისმომცველია.მნიშვნელოვანიასიფრთხილისგამო
ჩენა,თუხმსს1ითგანსაზღვრულიხარისხისმიზნებისაღწერისასფირმაგამოიყენებსგანსხვავებულან
შემოკლებულტერმინოლოგიას,რადგან ამდროს შეიძლება უნებლიედ შეიცვალოს ხარისხის მიზნის
მნიშვნელობაანდაიკარგოსხარისხისმიზნისძირითადიასპექტი.ნაწილობრივდადგენილმახარისხის
მიზანმაშეიძლებახარისხისმართვისსისტემისნაკლოვანებაგამოიწვიოს.

ნა წი ლობ რივ (არასრულად) დად გე ნი ლი  
ხა რის ხის მიზ ნის მა გა ლი თი

ფირმახარისხისმიზანსადგენს
შემდეგნაირად:

გა  რი  გე  ბის დო  კუ  მენ   ტა  ცი  ის და  კომ   პ   ლექ   ტე  ბა  
დრო   უ  ლად ხდე  ბა გა  რი  გე  ბის ან   გა  რი  შის 
(დასკვ ნის) თა  რი  ღის შემ   დ   გომ.

თუმცა, ფირმას მიზნის დარჩენილი ნაწილი
არშეუმუშავებია,ხმსს1ის31(ვ)პუნქტისშე
საბამისად,შემდეგნაირად:

გა რი გე ბის დო კუ მენ ტა ცი ის და კომ პ ლექ ტე ბა 
დრო  უ ლად ხდე ბა გა რი გე ბის ან გა რი შის და-
თა რი ღე ბის შემ დეგ და სა თა ნა დოდ ინა ხე ბა 
ფირ მის სა ჭი რო ე ბი სა და კა ნონ მ დებ ლო ბის, 
სა თა ნა დო ეთი კუ რი მოთხოვ ნე ბის ან პრო ფე-
სი უ ლი სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა-
მი სად.

ფირ მის მი ერ ხა რის ხის მიზ ნის სხვაგ ვა რად აღ წე-
რის მა გა ლი თი, რო მელ შიც და ი კარ გა ხა რის ხის 
მიზ ნის ძი რი თა დი ას პექ ტი

ფირმახარისხისმიზანსადგენსშემდეგნაირად:

გა რი გე ბის დო კუ მენ ტა ცია არ ქივ დე ბა 60 დღის გან მავ-
ლო ბა ში და ინა ხე ბა ხუ თი წლის მან ძილ ზე გა რი გე ბის ან-
გა რი შის (დასკვნის) თა რი ღი დან, ან ჯგუ ფის ფი ნან სურ 
ან გა რიშ გე ბა ზე გა ცე მუ ლი აუდიტო რის დას კ ვ ნის თა რი-
ღი დან, თუ ეს უკა ნას კ ნე ლი უფ რო გვი ან გან ხორ ცი ელ-
და, ასე თის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში.

ზემოაღნიშნულხარისხისმიზანშიუნებლიედდაიკარ
გახმსს1ის31(ვ)პუნქტშიმოცემულიხარისხისმიზნის
ძირითადიასპექტი.კერძოდ:

• იგივერპასუხობსდოკუმენტებისშენახვისმოთხოვნას.
• იგივერითვალისწინებს,რომშენახვისვადაშეიძ
ლება შეიცვალოს ფირმის საჭიროებების, კანონ
მდებლობის, რეგულირების სისტემის, სათანადო
ეთიკური მოთხოვნების ან პროფესიულისტანდარ
ტებისცვლილებებიდანგამომდინარე.

არარსებობსხარისხისმიზნებიფირ
მისრისკისშეფასებისპროცესისადამო
ნიტორინგისადარემედიაციისპროცესის
თვის, რადგან აღნიშნული კომპონენტები
პროცესებიადახმსს1ადგენსკონკრეტულ
მოთხოვნებს,თუროგორუნდაგამოყენე
ბოდესესპროცესები.



20

ხმსს 1: დანერგვის სახელმძღვანელო

ფირმავალდებულიარარის,მაგრამშეუძლიააირჩიოსქვემიზნების(ამოცანების)დადგენაც,რათაგა
აძლიეროსხარისხისრისკებისგამოსავლენადდაშესაფასებლადდადგენილიფირმისპროცესიდაასე
ვეშესაბამისისაპასუხოზომებისგანსაზღვრისადაპრაქტიკაშირეალიზებისპროცესიც.

მაგალითი, როდესაც ფირმა ადგენს ქვემიზნებს
ფირმას აქვს სამი საოპერაციო ერთეული: აუდიტის, საგადასახადო და ბუღალტრული აღრიცხვის
მომსახურება.საგადასახადოსაოპერაციოერთეულიზოგჯერასრულებსშეთანხმებულიპროცედურე
ბისჩატარებაზეგარიგებებს,ხოლობუღალტრულიაღრიცხვისსაოპერაციოერთეულიდამკვეთებისთ
ვისადგენსფინანსურანგარიშგებებს.ფირმასაოპერაციოერთეულებსუდგენსქვემიზნებს,რომლებიც
სპეციალურადიმისთისააშემუშავებული,რომსაოპერაციოერთეულებისმიერგაწეულიმომსახურების
ხასიათისადამათმიერშესრულებულიგარიგებებისთვისიყოსუფრომეტადრელევანტურიდაშესა
ბამისი.მაგალითად,ფირმაადგენსხმსს1ის32(ა)(i)პუნქტშიაღწერილხარისხისმიზნებთანდაკავ
შირებულშემდეგქვემიზნებს:
ხმსს1ის32(ა)(i)პუნქტშიმოცემულიხარისხისმიზნები:
ისე თი პერ სო ნა ლის და ქი რა ვე ბა, გან ვი თა რე ბა და შე ნარ ჩუ ნე ბა ხდე ბა, რო მელ საც გა აჩ ნია კომ პე ტენ-
ცია და შე საძ ლებ ლო ბე ბი  მუდ მი ვად ხა რის ხი ა ნი გა რი გე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად, მათ შო რის აქვთ იმ 
გა რი გე ბე ბის თ ვის შე სა ფე რი სი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა, რო მელ საც ფირ მა ას რუ ლებს.
ფირმისმიერდადგენილიქვემიზნები:
• აუდიტისსაოპერაციოერთეული:ისე თი პერ სო ნა ლის და ქი რა ვე ბა, გან ვი თა რე ბა და შე ნარ ჩუ ნე ბა 

ხდე ბა, რო მელ საც გა აჩ ნია კომ პე ტენ ცია და შე საძ ლებ ლო ბე ბი  მუდ მი ვად ხა რის ხი ა ნი გა რი გე ბე-
ბის შე სას რუ ლებ ლად, მათ შო რის აქვთ აუდი ტის და იმ დარ გე ბის შე სა ფე რი სი ცოდ ნა ან გა მოც დი-
ლე ბა, რო მელ თა აუდიტ საც ფირ მა აატა რებს.

• საგადასახადოსაოპერაციოერთეული:ისე თი პერ სო ნა ლის და ქი რა ვე ბა, გან ვი თა რე ბა და შე ნარ-
ჩუ ნე ბა ხდე ბა, რო მელ საც გა აჩ ნია კომ პე ტენ ცია და შე საძ ლებ ლო ბე ბი  მუდ მი ვად ხა რის ხი ა ნი გა-
რი გე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად, მათ შო რის აქვთ შე თან ხ მე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რი გე ბე ბის შეს-
რუ ლე ბის თ ვის შე სა ფე რი სი ცოდ ნა ან გა მოც დი ლე ბა.

• ბუღალტრულიაღრიცხვისსაოპერაციოერთეული:ისე თი პერ სო ნა ლის და ქი რა ვე ბა, გან ვი თა რე ბა 
და შე ნარ ჩუ ნე ბა ხდე ბა, რო მელ საც გა აჩ ნია კომ პე ტენ ცია და შე საძ ლებ ლო ბე ბი  მუდ მი ვად ხა რის-
ხი ა ნი გა რი გე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად, მათ შო რის აქვთ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბის კომ პი ლა ცი ის-
თ ვის შე სა ფე რი სი ცოდ ნა ან გა მოც დი ლე ბა. 

დამატებითი ხარისხის მიზნების დადგენა

ვინაიდან ფირმების გარემოებები მრავალფეროვანია, შესაძ
ლებელია,რომ ხმსს1ში განსაზღვრული ხარისხის მიზნების
გარდა არსებობდეს სხვა ხარისხის მიზნებიც, რომლის დად
გენა და მიღწევაც აუცილებელია ფირმისთვის, რათა ხარის
ხისმართვისსისტემისმიზნებსმიაღწიოს.შესაბამისად,ხმსს1
ფირმასავალდებულებსდამატებითიხარისხისმიზნებისდადგენასმაშინ,როდესაცფირმაამისგაკეთებას
საჭიროდმიიჩნიოსხარისხისმართვისსისტემისმიზნებისმისაღწევად.მოსალოდნელიარარის,რომხშირი
იქნებაისეთიგარემოებები,როდესაცფირმასშეიძლებადასჭირდესდამატებითიხარისხისმიზნებისდადგენა
და,მაშასადამე,დამატებითიხარისხისმიზნებისდადგენაყველაფირმისთვისარიქნებააუცილებელი.

ურთიერთკავშირი ხარისხის მიზნებს შორის

ხარისხისმიზნები,წარმატებითგანხორციელებისშემთხვევაში,ერთობლივადაღწევსხარისხისმართ
ვის სისტემის მიზნებს. შედეგად, კომპონენტების ხარისხის მიზნები ერთმანეთთანდაკავშირებულიდა
ერთმანეთზედამოკიდებულია.მაგალითად,ერთიკომპონენტისმიზანიშეიძლებაფარავდეს,უკავშირ
დებოდეს,ამყარებდესსხვაკომპონენტისხარისხისმიზანსანპირიქით,თავადიყოსგამყარებულისხვა
კომპონენტისხარისხისმიზნით.

ხმსს 1ის გ42 პუნქტში მოყვანილია
მაგალითი,თუროდისშეიძლებაფირ
მამ მიიჩნიოს დამატებითი ხარისხის

მიზნებისდადგენამიზანშეწონილად.
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ხარისხის მიზნის მაგალითი, რომელიც ამყარებს სხვა ხარისხის მიზანს

ინფორმაციისადაკომუნიკაციისკომპონენტებისხარისხისმიზნებიეხებასაინფორმაციოსისტემას,კომუ
ნიკაციასდაინფორმაციისგაცვლასფირმისმასშტაბითდაგარიგებისგუნდებთან.ესხარისხისმიზნები
მნიშვნელოვანიასათანადოეთიკურიმოთხოვნებისკომპონენტისთვისდადგენილიხარისხისმიზნების
გასამყარებლად,რადგანდროულადგადაცემულიშესაბამისიინფორმაციამნიშვნელოვანიასათანადო
ეთიკურიმოთხოვნებისსათანადოდშესრულებისთვის.

ხარისხის რისკების გამოვლენა და შეფასება                  
ხმსს1,პუნქტები:
16(ს),25,გ45გ48            

ხარისხისრისკებისგამოვლენისადაშეფასებისპროცესიყურადღებასამახვილებსიმაზე,თურაუარ
ყოფითი შედეგი შეიძლება  მოჰყვეს ხარისხის მიზნების მიღწევას. მაშასადამე, იგი ეხმარებაფირმას
იმსაპასუხოზომებისშემუშავებასადაგანხორციელებაში,რომლებიცეფექტურადრეაგირებსხარისხის
რისკებზე,ასევეხარისხზერეაგირებისადაგაუმჯობესებისთვისფირმისრესურსებისუფრომწარმოებ
ლურადდაეფექტიანადგამოყენებაში.

რა არის ხარისხის რისკი?

შეიძლებაარსებობდესუამრავიისეთირისკი,რომლებიცუარყოფითადიმოქმედებსხარისხისმიზნების
მიღწევაზე.თუმცა,ყველარისკიარმიიჩნევახარისხისრისკადხმსს1შიმოცემულიგანმარტებისშესა
ბამისად,რადგანფირმისათვისარცგონივრულიადაარცპრაქტიკულიყოველიშესაძლორისკისგამოვ
ლენადაშეფასებადაყველარისკისთვისსაპასუხოზომებისშემუშავებადაგანხორციელება.ხმსს1ის
მიზანია,ფირმისყურადღებაგაამახვილოსისეთრისკებზე,რომლებსაცდიდიგავლენააქვსხარისხის
მიზნებისმიღწევაზე,რათაამრისკებისმიმართფირმამსათანადოზომებიგაატაროს.

ხმსს1შიმოცემულიხარისხისრისკისგანმარტებაშეიცავსზღვარსიმისდასადგენად,რომელირისკები
მიიჩნევახარისხისრისკად.რისკიმიიჩნევახარისხისრისკად,როდესაცისაკმაყოფილებსგანმარტება
შიმოცემულორივეკრიტერიუმს:

რისკს აქვს წარმოქმნის 
გონივრული შესაძლებლობა.

რისკს აქვს გო ნივ რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა, რომ უარ ყო ფი თად 
იმოქ მე დოს ერ თი ან რამ დე ნი მე ხა რის ხის მიზ ნის მიღ წე ვა ზე, 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ან სხვა რის კებ თან  ერ თად.

ფირმა მიმართავს პროფესიულ განსჯას, რათა განსაზღვროს, აკმაყოფილებს თუ არა კონკრეტული
რისკიხარისხისრისკებისგანმარტებაშიმოცემულზღვარს.

იმისმიუხედავად,აქვსთუარაფირმასქვემიზნები,ხარისხისრისკებისიდენტიფიცირე
ბისსაზღვარიყოველთვისიქნებახმსს1ითგანსაზღვრულიხარისხისმიზნებისდონეზე.
შეიძლება არსებობდეს გარემოებები,როდესაცრისკს აქვს ქვემიზნების (ამოცანების)
მიღწევაზეუარყოფითადმოქმედებისგონივრულიშესაძლებლობა,მაგრამარაქვსხა
რისხისმიზნებისმიღწევაზეუარყოფითადზემოქმედებისგონივრულიშესაძლებლობა,
რაშემთხვევაშიც,რისკიარმიიჩნევახარისხისრისკად.

ხარისხის
მიზნების
დადგენა

ხარისხის
რისკების

გამოვლენადა
შეფასება

ისეთიინფორმაციისიდენტი
ფიცირება,რომელიცმიანიშ
ნებსხარისხისმიზნების,ხა
რისხისრისკებისანსაპასუხო
ზომებისდამატებისანმოდი
ფიცირებისსაჭიროებაზე

საპასუხო
ზომების

შემუშავებადა
განხორციელება
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როგორ ავლენს და აფასებს ფირმა ხარისხის რისკებს

ხმსს1ადგენსპროცესს,რომლისდაცვაცფირმასევალებახარისხისრისკებისგამოვლენისადაშეფა
სებისასდარომელიცშემდეგნაირადგამოიხატება:

პროცესი, პირველ რიგში, ყურადღებას ამახვილებს ფირმასა და მის გარიგებებთან დაკავშირებული
სხვადასხვაპირობის,მოვლენის,გარემოების,ქმედებისანაკრძალვისშეცნობაზე,რომელმაცშეიძლება
უარყოფითადიმოქმედოსხარისხისმიზნებისმიღწევაზე.უფროზუსტად,ფირმავალდებულიაგაიგოს,
რამშეიძლებაიმოქმედოს უარ ყო ფი თადხარისხისმიზნებისმიღწევაზე.

ხარისხისრისკებისგამოვლენისას,ფირმაითვალისწინებსშემდეგფაქტორებს:

• როგორ და რამდენად შეიძლება იქონიოს გავლენა
პირობებმა, მოვლენებმა, გარემოებებმა, ქმედებებმა
ანაკრძალვებმახარისხისმიზნებისმიღწევაზე;და

• ხარისხისრისკებისშესაძლოწარმოქმნა.ესაუცილებე
ლიაიმისდასადგენად,აკმაყოფილებსთუარარისკი
ხარისხისრისკებისგანმარტებისზღვარს.

ხარისხისრისკებისშე ფა სე ბა ზე მოქმედებსასევეისიც,როგორდარამდენადახდენსგავლენასპირო
ბები, მოვლენები, გარემოებები, ქმედებებითუ აკრძალვები ხარისხისრისკებზედა მათი წარმოქმნის
ალბათობაზე.მაშასადამე,ხარისხისრისკებისგამოვლენადაშეფასებაშესაძლოაერთდროულადგან
ხორციელდეს.ფირმასშეუძლიააირჩიოსხარისხისრისკებისგამოვლენადაშეფასებაორცალკეულ
ეტაპად,თუმცაესარარისსავალდებულოდაარცმოსალოდნელი.

ხმსს 1ის გ48 პუნქტში მოცემულია
ისეთიფაქტორებისმაგალითები,რო
მელმაცშეიძლებაგავლენაიქონიოს

იმაზე, თუ რამდენად შეიძლება უარყოფი
თად იმოქმედოსრისკმა ხარისხის მიზნ(ებ)
ისმიღწევაზე,როგორიცაამოხდენისსიხში
რედაეფექტისხანგრძლივობა.

პირობების,მოვლენების,
გარემოებების,ქმედებების
ანაკრძალვებისგაგება,

რომელმაცშეიძლებაუარყოფი
თადიმოქმედოსხარისხის
მიზნებისმიღწევაზე.

ხარისხისრისკებისგამოვლენა
დაშეფასება

განიხილოსაქვსთუარარისკს:
(i)წარმოქმნის;და
(ii)ერთიანმეტიხარისხისმიზნის
მიღწევაზეუარყოფითიზემოქ
მედებისგონივრულიშესაძლებ
ლობა,ინდივიდუალურადან
სხვარისკებთანერთად.

შეფასებული
ხარისხისრისკი

შეფასება
განიხილება,
როგორც

შემთხვევადა
გავლენაერთი
ანრამდენიმე
ხარისხისმიზნის
მიღწებაზე.

გაითვალისწინოს,როგორდა
რამდენადშეიძლებახარისხის
მიზნებისმიღწევაზეუარყოფითი
გავლენაიქონიოსპირობებმა,
მოვლენებმა,გარემოებებმა,
ქმედებებმაანაკრძალვებმა.

რისკები=როგორშეიძლება
ხარისხისმიზნებისმიღწევაზე
უარყოფითიგავლენაიქონიოს
პირობებმა,მოვლენებმა,
გარემოებებმა,ქმედებებმა

ანაკრძალვებმა.
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ხმსს 1ის გ46 პუნქტში მოცემულია
ფირმისმიერპირობების,მოვლენების,
გარემოებების,ქმედებებისანაკრძალ

ვების გააზრების მაგალითები, რომლებმაც
შეიძლებაუარყოფითადიმოქმედოსხარის
ხის მიზნებისმიღწევაზედახარისხისრის
კებზე,რომლებიცშეიძლებაწარმოიქმნას.

გარემოებებისშეცნობა
დაგააზრება:ფირმაარის
შედარებითპატარა,ნაკლები
გარიგებისპარტნიორებით.

ხარისხისრისკების
იდენტიფიცირებადაშეფასება

განიხილოსაქვსთუარარისკს:
(i)წარმოქმნის;და
(ii)ერთიანმეტიხარისხის
მიზნისმიღწევაზე
უარყოფითიზემოქმედების
გონივრულიშესაძლებლობა,
ინდივიდუალურადანსხვა
რისკებთანერთად.

შეფასებული
ხარისხისრისკი

განხილულიშემთხ
ვევადაგავლენა
მიზნისმიღწევაზე,
რომელიცაღწერი
ლიამარცხენაგრა
ფაში,წარმოადგენს
ხარისხისრისკის
შეფასებას.

ფირმამიიჩნევს,რომ:არსე
ბობსრისკისწარმოქმნისმაღალი
ალბათობა,მისიხასიათიდანგა
მომდინარე;დარისკსექნებადიდი
გავლენახარისხისმიზნებისმიღწე
ვაზე,ვინაიდანმასაქვსპირდაპირი

კავშირიხარისხისმიზანთან.

რისკი:თანამშრომლებმა
დამსჯელიზომებისშიშის
გამოშესაძლოაეჭვქვეშარ
დააყენოსხელმძღვანელო
ბისქმედებებიდაქცევები.
თავისმხრივ,ხელმძღვანე
ლობამთავისიქმედებებითა
დაქცევებითშეიძლებავერ
გამოავლინოსხარისხისადმი

ერთგულება.

მსს 1-ის 25(ა) პუნქტში მოცემული პირობები, მოვლენები, ქმედებები ან აკრძალვები,  
რომელთა გააზრებაც ფირმას მოეთხოვება

ფირმისსირთულე
დასაოპერაციო
მახასიათებლები

იაზრებს და ითვალისწინებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ფირმის ზომა,
ფირმისგეოგრაფიულიგავრცელება,როგორარისფირმასტრუქტურირებუ
ლი,რამდენადახდენსფირმაკონცენტრაციასთავისპროცესებსადამოქმე
დებებზე(მაგ.,მომსახურებისმიწოდებისცენტრებისგამოყენება),ანფირმის
რესურსებისმახასიათებლებსადახელმისაწვდომობაზედაასევეცენტრალი
ზაციას.

ხარისხის რისკის გამოვლენისა და შეფასების პროცესის გამოყენების მაგალითი

პირობები, მოვლენები, გარემოებები, ქმედებები ან აკრძალვები, რომლებმაც შეიძლება 
უარყოფითად იმოქმედოს ხარისხის მიზნების მიღწევაზე

იმისათვის,რომხელიშეეწყოსფირმაშირისკისგამოვლენისადაშეფასებისპროცესისთანმიმდევრულ
გამოყენებას,ხმსს1შიაღწერილიაპირობები,მოვლენები,ქმედებებიანაკრძალვები,რომელთაგაგე
ბაცფირმასმოეთხოვებადარაცყურადღებასამახვილებსფირმისადამისიგარიგებებისხასიათსადა
გარემოებებზე.ხმსს1ის25(ა)პუნქტშიგანხილულიაესპირობები,მოვლენები,ქმედებებიანაკრძალ
ვებიდამოსალოდნელია,რომფირმა:
• გაიგებს/შეისწავლის;
• გაითვალისწინებს (ე.ი. იფიქრებს) როგორ შეიძლება

მათუარყოფითადიმოქმედონხარისხისმიზნებისმიღ
წევაზე;და

• დაადგენს,არსებობსთუარარისკები,რომლებიცხა
რისხისრისკებია.



24

ხმსს 1: დანერგვის სახელმძღვანელო

ფირმისსტრატეგიული
დასაოპერაციოგადაწყ
ვეტილებებიდამოქმე
დებები,ბიზნესპროცესე
ბიდაბიზნესმოდელი

იაზრებსდაითვალისწინებსისეთსაკითხებს,როგორიცააფინანსურდასა
ოპერაციო საკითხებთანდაკავშირებული გადაწყვეტილებები, მათ შორის
ფირმის სტრატეგიული მიზნები,ფინანსურირესურსების მართვასთანდა
კავშირებულისაკითხები,ფირმისსაბაზროწილისზრდა,დარგისსპეცია
ლიზაციაანახალიმომსახურებისშეთავაზება.

ხელმძღვანელობის
მახასიათებლებიდა
მართვისსტილი

იაზრებსდაითვალისწინებს ისეთსაკითხებს,როგორიცააფირმის ხელმ
ძღვანელობის შემადგენლობა და მათი თანამდებობაზე ყოფნის ვადები,
როგორარისუფლებამოსილებახელმძღვანელთაშორისგანაწილებული
ანროგორ ახდენს ხელმძღვანელობა პერსონალის მოტივაციასდა წახა
ლისებას.

ფირმისრესურსები,მათ
შორისმომსახურების
პროვაიდერებისგან
მიღებულირესურსები

იაზრებს და ითვალისწინებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ფირმის პერ
სონალის წარსული საქმიანობების შესახებ ზოგადი ინფორმაციადა მომ
სახურეპერსონალისსაერთოპროფილიდასტრუქტურა,ტექნოლოგიების
გამოყენებადაროგორარისესტექნოლოგიებიმოპოვებული,განვითარე
ბულიდა შენარჩუნებული,ფინანსურირესურსების ხელმისაწვდომობადა
განაწილება.მომსახურებისპროვაიდერებთანმიმართებით,მომსახურების
პროვაიდერებისმიერმოწოდებულირესურსებისხასიათი,როგორდარამ
დენადგამოიყენებსმათფირმადაფირმისმიერგამოყენებულიმომსახუ
რებისპროვაიდერებისზოგადიმახასიათებლები.

კანონმდებლობა,
რეგულირებისსისტემე
ბი,პროფესიულისტან
დარტებიდაგარემო,
რომელშიცფირმა
საქმიანობს

იაზრებსდა ითვალისწინებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაარეგულაციები,
რომლებიცუშუალოკავშირშიაფირმასთან,პროფესიულსტანდარტებთან,
სხვა სტანდარტებთან ან რეგულაციებთან, რომელიც ზეგავლენას ახდენს
ფირმისმიერშესრულებულგარიგებებზე(მაგ.,საერთოდანიშნულებისფი
ნანსური ანგარიშგების წარდგენის საფუძვლები, რომლებიც ჩვეულებრივ
გამოიყენება იურისდიქციაში), ეკონომიკური სტაბილურობა, სოციალური
ფაქტორები ან პროფესიონალ ბუღალტერთა ფირმების ზოგადი საზოგა
დოებრივიაღქმა(მაგ.,აუდიტისრეგულარულიჩავარდნებითგამოწვეული
საერთოუნდობლობა).

ქსელისმოთხოვნებისა
დაქსელისმომსა
ხურებისხასიათიდა
მასშტაბი

იაზრებსდა ითვალისწინებს ისეთ საკითხებს,როგორიცაა ქსელის ხასია
თი,როგორარისქსელისტრუქტურირებულიდაქსელისმოთხოვნებისან
ქსელისმიერმიწოდებულიმომსახურებისხარისხისსაერთოდონე.

ფირმისმიერშესრულე
ბულიგარიგებებისადა
გასაცემიანგარიშების
ტიპები

იაზრებსდაითვალისწინებსისეთსაკითხებს,როგორიცააის,თურომელ
გარიგებებსასრულებსფირმა,მათშორის:

• ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტი ან მიმოხილვა და ასრულებს თუ
არაფირმაგარიგებებსკრებსითფინანსურანგარიშგებებზეანგარიშის
გასაცემად,ანატარებსთუარაშუალედურიფინანსურიანგარიშგებების
მიმოხილვას;

• სხვა სახის მარწმუნებელი ანდაკავშირებული მომსახურების გარიგე
ბებიდაგანსახილველისაგნისტიპები,რომლისთვისაცამგვარიგარი
გებებიგანხორციელდა(მაგ.,სათბურისგაზებისანგარიში,მომსახურე
ორგანიზაციებისკონტროლისმექანიზმებიდაა.შ.).

გარდაამისა,ფირმამშეიძლებაგაიაზროსდაგანიხილოს,როგორშეიძ
ლებამომხმარებლებმაგამოიყენონფირმისმიერგაცემულიდასკვნები.
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სუბიექტებისტიპები,
რომელთათვისაც
გარიგებებიჩატარდა

იაზრებსდაითვალისწინებსისეთსაკითხებს,როგორიცაადარგები,რომ
ლებშიც საწარმოებიფუნქციონირებენდა მათი საქმიანობის ხასიათი, სა
წარმოთაზომადასირთულე,საწარმოსაქციებისფლობისხასიათი(მაგ.,
მესაკუთრისმიერმართულიანკოტირებული)ანსაწარმოსდაინტერსებულ
მხარეთაზომადახასიათი.

მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომპირობების,მოვლენების,გარემოებების,ქმედებებისანაკრძალვების
სია,რომელიცხმსს1ის25(ა)პუნქტშიაწარმოდგენილიარარისამომწურავი.შეიძლებაარსებობდეს
სხვაპირობები,მოვლენები,გარემოებები,ქმედებებიანაკრძალვები,რომელმაცშეიძლებაუარყოფი
თადიმოქმედოსხარისხისმიზნებისმიღწევაზე,რომლებიცფირმამუნდაშეისწავლოსდადამატებით
განიხილოს,არსებობსთუარახარისხისრისკი.

გარდაამისა,ყველაპირობა,მოვლენა,გარემოება,ქმედებაანაკრძალვადაკავშირებულიარარისყო
ველხარისხისმიზანთან.

პირობების, მოვლენების, გარემოებების, ქმედებების ან აკრძალვების მაგალითები, რომლებმაც 
შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ხარისხის მიზნების მიღწევაზე და ხარისხის რისკები, 
რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას

პი რო ბა, მოვ ლე ნა, გა რე მო ე ბა, ქ მე დე ბა ან  
აკ რ ძალ ვა, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი-

თად იმოქ მე დოს ხა რის ხის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ზე

ხარისხის რისკი, რომელიც შეიძლება 
წარმოიშვას

ფირმის სირთულე და საოპერაციო მახასია
თებლები: ფირმა დიდი ფირმაა, რომელსაც
მრავალი ოფისი აქვს. თითოეულ ოფისს ჰყავს
ხელმძღვანელი,რომელიცპასუხისმგებელიაგა
რიგებისხარისხსადაოპერაციულსაკითხებზე.

მმართველობისადახელმძღვანელობისკონტექ
სტში,ამანშესაძლოაგამოიწვიოსხარისხისრის
კები, რომლებიც დაკავშირებულია იმასთან, თუ
როგორ შეაღწია თანმიმდევრულმა კულტურამ
ფირმაში, ფირმის და ხელმძღვანელობის პასუ
ხისმგებლობისდისპერსიისგამო.

სტრატეგიული და ოპერატიული გადაწყვეტილე
ბებიდაქმედებები,ბიზნესპროცესებიდაფირმის
ბიზნესმოდელი: ფირმას გააჩნია სტრატეგიული
მიზანი, გაზარდოს საგადასახადო პრაქტიკა და
შესთავაზოს გადასახადების დაგეგმვასთან და
კავშირებულიმეტადფართოკონსულტაციებიდა
მხარდაჭერა.

სათანადო ეთიკური მოთხოვნების კონტექსტში,
აღნიშნულმა შესაძლოა გამოიწვიოს ხარისხის
რისკი, როდესაც ფირმა არღვევს დამოუკიდებ
ლობის მოთხოვნებს არააუდიტორულ მომსახუ
რებასთანდაკავშირებით.

ხელმძღვანელობის მახასიათებლები და მართ
ვისსტილი:იმისგათვალისწინებით,რომფირმა
მცირე ზომისაა, ხელმძღვანელობა კონცენტრი
რებულიაერთიპირისხელში,რომელსაცყოველ
დღიურიკავშირიაქვსპერსონალთან.

გარიგებისშესრულებისკონტექსტში,აღნიშნული
იწვევს ხარისხის რისკს იმასთან დაკავშირებით,
რომ პერსონალი ფირმას არ აწვდის ინ
ფორმაციას აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ,
რომელშიცხელმძღვანელობამონაწილეობს.

ფირმის რესურსები, მათ შორის მომსახურების
პროვაიდერებისგან მიღებულ რესურსები: ფირ
მასაქვსსხვაიურისდიქციაშიგანთავსებულიმომ
სახურებისცენტრი,რომელიცასრულებსფირმის
აუდიტისგარიგებებისგარკვეულასპექტებს.

გარიგებისშესრულებისკონტექსტში,აღნიშნული
იწვევს ხარისხის რისკს იმასთან დაკავშირებით,
რომ პერსონალზე არ ხორციელდება სათანადო
მმართველობადაზედამხედველობადამათისა
მუშაოარარისსათანადოდგანხილული.
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პი რო ბა, მოვ ლე ნა, გა რე მო ე ბა, ქ მე დე ბა ან  
აკ რ ძალ ვა, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი-

თად იმოქ მე დოს ხა რის ხის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ზე

ხარისხის რისკი, რომელიც შეიძლება 
წარმოიშვას

კანონმდებლობა,რეგულირებისსისტემები,პრო
ფესიული სტანდარტები და გარემო, რომელშიც
ფირმა საქმიანობს: ფირმაზე ვრცელდება აუდი
ტორულიფირმისმმართველობისიურისდიქციუ
ლიკოდექსი.

მმართველობისადახელმძღვანელობისკონტექ
სტში, აღნიშნული იწვევს ხარისხის რისკს, რო
დესაც ფირმა არ ასრულებს ფირმის მმართვე
ლობის კოდექსის მოთხოვნებს, რამდენადაც ეს
მოთხოვნები უკავშირდება ფირმის ორგანიზაცი
ულსტრუქტურასდაფუნქციების,მოვალეობების
დაუფლებამოსილებებისგანაწილებას.

კანონმდებლობა,რეგულირებისსისტემები,პრო
ფესიული სტანდარტები და გარემო, რომელშიც
ფირმა საქმიანობს: გლობალური პანდემიის გა
მო, გარიგების გუნდებს დისტანციურ რეჟიმში
უწევთმუშაობა.

ინფორმაციისა და კომუნიკაციის კონტექსტში,
აღნიშნული იწვევს ხარისხის რისკს, როდესაც
დისტანციურადმომუშავეგარიგებისგუნდებსინ
ფორმაციასწორიფორმითარმიეწოდებათ,რომ
გარიგების გუნდებს საშუალება მიეცეთ გაიგონ
დაგანახორციელონთავიანთიმოვალეობებიგა
რიგებისშესრულებისას.

კანონმდებლობა,რეგულირებისსისტემები,პრო
ფესიული სტანდარტები და გარემო, რომელშიც
ფირმასაქმიანობს:შემოიღესახალირეგულაცი
ები,რომლებიცაუდიტორულფირმასავალდებუ
ლებსროტაციასყოველ10წელიწადშიერთხელ,
რისშედეგადაცფირმაერთმანეთისმიყოლებით
ბევრგარიგებასკარგავსდაპერსონალისდიდი
ნაწილისრესურსებიგამოუყენებლირჩება.

დამკვეთებსადა გარიგებებზედათანხმებისადა
გაგრძელების პროცედურების კონტექსტში, აღ
ნიშნულიიწვევსხარისხისრისკს,როდესაცფირ
მა არასათანადოდ თანხმდება დამკვეთთან
ურთიერთობას ან კონკრეტულ გარიგებას, იმის
გამო,რომფირმასჰყავსჭარბიპერსონალი.

ქსელისმოთხოვნებისადაქსელისმომსახურების
ხასიათი და მასშტაბი: ქსელი, ქსელში შემავალ
ყველაფირმასავალდებულებსგამოიყენოსქსე
ლისმიერშემუშავებულისტგამოყენებითიპროგ
რამებიდამოუკიდებლობისათვის.პერსონალსმო
ეთხოვება, ჩაწერონ საკუთარი ფინანსური ინტე
რესებიპროგრამაში. გარდა ამისა, პროგრამულ
უზრუნველყოფაში რეგისტრირებულია დამკვე
თებისთვის შესრულებული ყველა მომსახურება.
პროგრამა თვალყურს ადევნებს ინფორმაციას,
რათა ავტომატურად გააფრთხილოსფირმადა
მოუკიდებლობისდარღვევისშემთხვევაში.

სათანადო ეთიკური მოთხოვნების კონტექსტ
ში, აღნიშნული იწვევს ხარისხის რისკს იმასთან
დაკავშირებით, რომ ქსელი კომპიუტერული
პროგრამის შემუშავებისას შესაბამისად არ ით
ვალისწინებს იურისდიქციულ მოთხოვნებს, რო
მლებიცდაკავშირებულიადამოუკიდებლობასთან
დაფირმაარარისგაფრთხილებული,როდესაც
ადგილიაქვსდამოუკიდებლობისდარღვევას.

ფირმისმიერშესრულებელიგარიგებებიდაგა
საცემი ანგარიშების ტიპები: ფირმა ასრულებს
მარწმუნებელგარიგებებს სათბურისგაზების ან
გარიშისათვის.

რესურსების კონტექსტში, აღნიშნული იწვევს ხა
რისხის რისკს, როდესაც ფირმას არ აქვს შესა
ბამისიინტელექტუალურირესურსებიამგარიგე
ბების შესასრულებლად და გარიგების გუნდები
იყენებენინტელექტუალურრესურსებს,რომელიც
არ ითვალისწინებს ემისიებთან დაკავშირებულ,
იურისდიქციისკანონსადარეგულაციას.



27

ხმსს 1: დანერგვის სახელმძღვანელო

პი რო ბა, მოვ ლე ნა, გა რე მო ე ბა, ქ მე დე ბა ან  
აკ რ ძალ ვა, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი-

თად იმოქ მე დოს ხა რის ხის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ზე

ხარისხის რისკი, რომელიც შეიძლება 
წარმოიშვას

სუბიექტების ტიპები, რომელთათვისაც გარიგე
ბები შესრულდა: ფირმა ასრულებს ფინანსური
ანგარიშგებების კომპილაციას ისეთი დარგის
საწარმოებისთვის, რომელშიც ბუღალტრული
აღრიცხვის სტანდარტების ბოლოდროინდელმა
ცვლილებებმაგამოიწვიადარგისფინანსურიან
გარიშგებისრთულიახსნაგანმარტებითიშენიშვ
ნები. ჩვეულებრივ,ფირმის მიერ შესრულებული
კომპილაციისგარიგებებიარარისრთული.

გარიგების შესრულების კონტექსტში, აღნიშნუ
ლი იწვევს ხარისხის რისკს, რადგან გარიგების
გუნდები, რომლებიც კომპილაციას ასრულებენ,
არგადიანშესაბამისკონსულტაციას იმისგამო,
რომმათადრეარდასჭირვებიათკონსულტაცი
ისგავლაფინანსურიანგარიშგებისრთულახსნა
განმარტებითშენიშვნებთანდაკავშირებით.

სუბიექტებისტიპები,რომელთათვისაცგარიგებე
ბი შესრულდა:ფირმა ასრულებს იმ საწარმოთა
აუდიტს,რომლებიცსოფლისმეურნეობაშიარიან
ჩართულნი.

რესურსების კონტექსტში, აღნიშნული იწვევს ხა
რისხის რისკს, როდესაც პერსონალს არ აქვს
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული შესა
ბამისიბუღალტრულიაღრიცხვისსტანდარტების
სათანადოცოდნაანგამოცდილება.

ფირმასარევალებათითოეულიპირობის,მოვლენის,გარემოების,ქმედებისანაკრ
ძალვისგანხილვისდოკუმენტირება,რომელმაცშესაძლოაგამოიწვიოსხარისხისრის
კის წარმოქმნა. ხარისხის რისკების დოკუმენტაციაში შეიძლება შედიოდეს ხარისხის
რისკებისშეფასებისმიზეზები,ანუგანხილულიშემთხვევადაგავლენახარისხისმიზნე
ბისმიღწევაზე.
გარკვეულგარემოებებში,ფირმისთვისშესაძლოამიზანშეწონილიიყოსფირმისპრო
ცესებისადაანალიზისდოკუმენტირება,რომლებიცგამოიყენესხარისხისმიზნებისდა
სადგენად,ხარისხისრისკებისგამოსავლენადდაშეფასებისთვის,ასევეამგვარირის
კებისთვისსაპასუხოზომებისშემუშავებისთვის,რათაუზრუნველყოსხარისხისმართვის
სისტემისშესახებფირმისმიერმიღებულიგადაწყვეტილებებისსაფუძველი.
დოკუმენტაციასთან დაკავშირებულიდამატებითი საკითხები შესულია სახელმძღვანე
ლოსდოკუმენტაციისნაწილში.

საპასუხო ზომების შემუშავება და განხორციელება               
ხმსს1,პუნქტები:16(ფ),
26,გ25გ27დაგ49გ51            

საპასუხო ზომები,რომლებიც სათანადოდ შემუშავებულიდა განხორციელებულია ხარისხისრისკებზე
რეაგირებისთვის,ამცირებსხარისხისრისკისწარმოქმნისალბათობას,რაცეხმარებაფირმასხარისხის
მიზნებისმიღწევაში.

ხარისხის
მიზნების
დადგენა

ხარისხის
რისკების

გამოვლენადა
შეფასება

ისეთიინფორმაციისიდენტი
ფიცირება,რომელიცმიანიშ
ნებსხარისხისმიზნების,ხა
რისხისრისკებისანსაპასუხო
ზომებისდამატებისანმოდი
ფიცირებისსაჭიროებაზე

საპასუხო
ზომების

შემუშავებადა
განხორციელება
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როგორ ადგენს და ახორციელებს ფირმა საპასუხო ზომებს

ხმსს1ავალდებულებსფირმასშეიმუშაოსდაგანახორციელოსსაპასუხოზომები,რომლებიცსათანადო
რეაგირებას მოახდენს ხარისხის რისკებზე. იმისათვის, რომ ხარისხის რისკებზე სათანადორეაგირე
ბა მოახდინოს,ფირმა უნდადაფიქრდეს ხარისხისრისკების შეფასების მიზეზებზე,როგორც ქვემოთ,
ცხრილშიაწარმოდგენილი:

ხასიათი

ფაქტორები,რომელიცშეიძლება
ფირმამგანიხილოს:
• უკეთაღმოიფხვრებათუარახა
რისხისრისკიპრევენციულიმოქ
მედებებით,დადგენითი/რისკების
გამოსავლენიპროცედურებითან
ორივეზემოაღნიშნულიგზით.

• იქნებათუარასაპასუხოზომატექ
ნოლოგიებისგამოყენებითუფრო
ეფექტურისაშუალებახარისხის
რისკისაღმოსაფხვრელად.

• რარესურსებიიქნებასაჭიროსა
პასუხოზომებისგასამყარებლად,
მაგ.,სპეციალიზებულიცოდნაან
კვალიფიკაციადარაინფორმა
ციაასაჭირო.

• ვინგანახორციელებსსაპასუხო
ზომას,მაგალითადსაჭიროათუ
არამისიგანხორციელებაგარი
გებისდონეზე.

ვადები

ფაქტორები,რომელიცშეიძლება
ფირმამგანიხილოს:
• უკეთაღმოიფხვრებათუარა
ხარისხისრისკისაპასუხოზო
მით,რომელიცარისპერიოდუ
ლიანმუდმივიქმედება.

• თუსაპასუხოზომაპერიოდუ
ლია,რასიხშირითუნდაგან
ხორციელდესიგიხარისხის
რისკისეფექტურადაღმო
საფხვრელად.

მოცულობა

ფაქტორები,რომელიცშეიძლება
ფირმამგანიხილოს:
• უნდაგავრცელდესთუარასაპა
სუხოზომებიყველამოვლენაზე,
რომელსაცსაპასუხოზომაუკავ
შირდება,თუმხოლოდშერჩეულ
მოვლენებზე(მაგ.,აუდიტისყვე
ლაგარიგებათუმხოლოდაუდი
ტისგარკვეულიგარიგებები).

შეფასების მიზეზი როგორ მოქმედებს შეფასების მიზეზი საპასუხო ზომის შემუშავებაზე

რო გორ და რამ-
დე ნად მოქ მე დებს 
ხა რის ხის მიზ ნე-
ბის მიღ წე ვა ზე 
პი რო ბე ბი, მოვ-
ლე ნე ბი, გა რე მო-
ე ბე ბი, ქმე დე ბე ბი 
ან აკ რ ძალ ვე ბი

მაგალითი:
• ხარისხისრისკიიმასთანდაკავშირებით,რომროდესაცპერსონალიფირმას
არ აწვდის ინფორმაციას ხელმძღვანელობასთან აზრთა სხვადასხვაობის
შესახებ,ამგვარირისკისსაპასუხოზომავერგატარდებაიმავეპოლიტიკის
თანახმად,რომელიცგულისხმობსხელმძღვანელობისმონაწილეობასაზრთა
სხვადასხვაობისგადასაჭრელად;

• ხარისხისრისკი,რომლისდროსაცგარიგებისგუნდებზეარხორციელდება
სათანადომმართველობადაზედამხედველობადასათანადოდარტარდება
მათისამუშაოსმიმოხილვა,გლობალურიპანდემიისპერიოდშიამანხარის
ხისმიზნებისმიღწევაზეშესაძლოადიდიგავლენაიქონიოსფირმაშიხარის
ხის რისკის ყოვლისმომცველობის გამო. შესაბამისად, შესაძლოა საჭირო
გახდესუფრომეტადძლიერისაპასუხოზომებისმიღება.

ხარისხის 
რისკების 
შესაძლო მოხდენა

მა გა ლი თი:
ხარისხისრისკს,რომლისდროსაცშესაძლოაარსებობდესპერსონალისფინან
სური ინტერესებისგან გამოწვეულიდამოუკიდებლობის დარღვევები, შეიძლე
ბაჰქონდესწარმოქმნისმაღალიალბათობა,თუფირმასბევრიდასაქმებული
ჰყავს.შედეგად,შესაძლოასაჭიროგახდესუფრომეტადძლიერისაპასუხოზო
მებისმიღება.

ფირმამსაპასუხოზომებისშემუშავებისასმრავალიფაქტორიშეიძლებაგაითვალისწინოს,განსაკუთრე
ბითთუისეხებასაპასუხოზომისხასიათს,ვადებსადამოცულობას.
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ამასთან,ფირმას შეიძლებადასჭირდეს იმისგანიხილვა, ხარისხისრისკის აღმოსაფხვრელადსაკმა
რისიათუარამხოლოდერთისაპასუხოზომა,თუსაჭიროარამდენიმესაპასუხოზომისერთობლივად
გატარება.ფირმასშეუძლიააგრეთვეისეთისაპასუხოზომისშემუშავებადაგანხორციელება,რომელიც
რეაგირებასმოახდენსხარისხისრამდენიმერისკზე,თუკისაპასუხოზომასაკმარისადზუსტიაიმისთვის,
რომეფექტურადგაუმკლავდესთითოეულდაკავშირებულხარისხისრისკს.

საპასუხო ზომების ურთიერთკავშირი

საპასუხოზომებისხვადასხვაგზითშეიძლებაუკავშირდებოდნენერთმანეთს,მათშორის:

• საპასუხოზომებიშეიძლებაშეეხოსმრავალხარისხისრისკსსხვადასხვაკომპონენტში.

• საპასუხოზომამშესაძლოახელიშეუწყოსსხვასაპასუხოზომისმოქმედებასსხვაკომპონენტში.ეს
განსაკუთრებითეხებასაპასუხოზომებს,რომლებიცდაკავშირებულიარესურსებთანდაინფორმაცი
ასადაკომუნიკაციასთან,რადგანესელემენტებიხშირადსაჭიროასხვასაპასუხოზომებისმოქმედე
ბისხელშესაწყობად.

საპასუხო ზომის მაგალითი, რომელიც ხელს უწყობს სხვა საპასუხო ზომას

რესურსების კომპონენტთან დაკავშირებული საპასუხო ზომები, რომლებიც ინტელექტუალურ რესურ
სებზეახდენსრეაგირებას,შეიძლებამნიშვნელოვანიიყოსფირმისგადაწყვეტილებისგასამყარებლად
იმისთაობაზე,უნდადათანხმდესანგააგრძელოსთუარადამკვეთთანურთიერთობაანკონკრეტული
გარიგება,რადგანფირმაშეიძლებადამოკიდებულიიყოსამინტელექტუალურრესურსებზე,რათამო
იპოვოსინფორმაციაგარიგებებისდადამკვეთისპატიოსნებისდაეთიკურიღირებულებებისშესახებ.

ხმსს 1-ით განსაზღვრული საპასუხო ზომები             
ხმსს1,პუნქტები:
34,გ116გ137

ხმსს1ის34ეპუნქტშიაღწერილიაკონკრეტულისაპასუხოზომები,რომლისშემუშავებადაგანხორცი
ელებაფირმასევალება.ხმსს1ითგანსზღვრულიხარისხისმიზნებისაგანგანსხვავებით,კონკრეტული
საპასუხოზომებიარარისყოვლისმომცველიდა,რეაგირებისთვალსაზრისით,ყველახარისხისრისკს
არმისადაგება.შესაბამისად,მოსალოდნელია,რომხმსს1ის26ეპუნქტისმოთხოვნებისსრულადდაკ
მაყოფილებისმიზნით,ფირმა,სტანდარტშიგანსაზღვრულისაპასუხოზომებისგარდა,შეიმუშავებსდა
განახორციელებსსხვადამატებითზომებსაც.

მართალია,საპასუხოზომებიგანსაზღვრულიახმსს1ის34ეპუნქტში,მაგრამმათიხასიათი,ვადებიდა
მოცულობასხვადასხვანაირიიქნებაფირმისხასიათისადაგარემოებებისმიხედვით.

მა გა ლი თი, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გა ით ვა ლის წი ნოს ფირ მამ გან საზღ ვ რუ ლი სა პა სუ ხო ზო მის  
ხა სი ა თი, ვა დე ბი და მო ცუ ლო ბა

ხმსს1ის34(გ)პუნქტიფირმასავალდებულებს,მიღებულიჰქონდესშემდეგისაპასუხოზომა:

ფირ მა აწე სებს  პო ლი ტი კას ან პრო ცე დუ რებს ისე თი სა ჩივ რე ბი სა და ბრალ დე ბე ბის მი ღე ბის, მოკ ვ ლე-
ვი სა და გა დაჭ რის თ ვის, რომ ლე ბიც ეხე ბა იმას, რომ სა მუ შაო არ შეს რულ და პრო ფე სი უ ლი სტან დარ-
ტე ბი სა და შე სა ფე რი სი სა კა ნონ მ დებ ლო და სხვა მა რე გუ ლი რე ბე ლი მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, ან არ 
შეს რულ და ფირ მის პო ლი ტი კა და პრო ცე დუ რე ბი, რომ ლე ბიც და წე სე ბუ ლი იყო წი ნამ დე ბა რე ხმსს-ის 
შე სა ბა მისად.
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აღნიშნულისაპასუხოზომისშემუშავებისადაგანხორციელებისასფირმასშეუძლიაისეთისაკითხების
განხილვა,როგორიცაა:
• ვინუნდამიიღოს,გამოიკვლიოსდაგადაჭრასსაჩივრებიდაბრალდებები,მათშორისმისიშეს

რულებაუნდაგადაეცესთუარამისმომსახურებისპროვაიდერსდაამპროცესშიერთიპირიუნდა
იყოსჩართულითუერთზემეტი;

• ადგენსთუარაფირმისთვისანმისიპერსონალისთვისკანონმდებლობაანსათანადოეთიკური
მოთხოვნებისაჩივრებსადაბრალდებებთანდაკავშირებითისეთპასუხისმგებლობებს,როგორი
ცაა,მაგალითადფირმაზეანმისპერსონალზევალდებულებისდაკისრება,აცნობოსამსაკითხის
შესახებფირმისგარეორგანოს(მაგ.,ბესსსისკოდექსის7260ედა360ეგანყოფილებებიეხება
მიდგომას,რომელსაცფირმამანმისმაპერსონალმაუნდამიმართოსკანონმდებლობისდარღვე
ვაზეანსაეჭვოდარღვევაზერეაგირებისმიზნით);

• როგორუნდაგანხორციელდესპერსონალისინფორმირებასაჩივრებისადაბრალდებებისშესახებ?
• როგორუნდაიქნესდაცულისაჩივრებისადაბრალდებებისკონფიდენციალურობა?
• როგორუნდაგანიხილებოდესსაჩივრებიდაბრალდებები,მათშორის,როდისუნდაეცნობოს

მათშესახებხელმძღვანელობასდაროდისუნდაჩაირთოსიურისტიამპროცესში.

შეიძლებაარსებობდესისეთიგარემოებები,როდესაცსტანდარტით
განსაზღვრულისაპასუხოზომაანმისირომელიმეასპექტიარშე
ესაბამებაფირმას,ფირმის ან მისიგარიგებების ხასიათისდაგა
რემოებების გამო, რა შემთხვევაშიც ხმსს 1ის მე17 პუნქტი გა
მოიყენება(ე.ი.მოსალოდნელიარარის,რომფირმაშეასრულებს
მოთხოვნებს,თუისინიარარისმისთვისშესაფერისი).

საპასუხო ზომების გრადაცია

საპასუხოზომებისხასიათი,ვადებიდამოცულობაგანისაზღვრებაკონკრეტულიხარისხისრისკებისმი
ხედვით,რომელზეცგავლენასახდენსფირმისადამისიგარიგებებისხასიათიდაგარემოებები.მცირე
ზომისდანაკლებადრთულფირმებსდიდიდამეტადრთულიფირმებისაგანგანსხვავებულიხარისხის
რისკებიაქვთდა,შესაბამისად,განსხვავებულისაპასუხოზომაიქნებასაჭირო.იმხარისხისრისკებისთ
ვის,რომლებიცსაერთოაყველანაირიზომისადასირთულისფირმისათვის,საპასუხოზომებისხასიათი,
ვადებიდამოცულობაშეიძლებაგანსხვავდებოდესფირმისგარემოებებისგათვალისწინებით.

ხმსს1ის გ29პუნქტიმოი
ცავს მაგალითს, როდესაც
განსაზღვრული საპასუხო

ზომა შეიძლება არ იყოსფირმის
თისშესაფერისი.

მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება განსხვავდებოდეს საპასუხო ზომა მცირე ზომის და ნაკლებად 
რთულ ფირმასა და დიდ და მეტად რთულ ფირმას შორის ძირითადი ხარისხის რისკის გამო

ხარისხის რისკი საპასუხო ზომა

ფირმამცირეფირმაა,რომელსაცმხოლოდერ
თი ოფისი აქვს. ხელმძღვანელობა კონცენტრი
რებულია ერთი პირის ხელში. ეს იწვევს ხარის
ხისრისკსიმასთანდაკავშირებით,რომფირმის
კულტურაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს
ხელმძღვანელობის ყოველდღიური ქმედებები
დაქცევები.

საპასუხო ზომები შეიძლება მოიცავდეს ფირმის
ხელმძღვანელობის დამოუკიდებელ წვრთნას,
მათშორისფირმისყველადონისპერსონალისგან
ანონიმური გამოხმაურების/მოსაზრებების პერ
იოდულისწარდგენისმოთხოვნასისე,რომნათ
ლად იყოს გამოხატული, როგორ მოქმედებს
ფირმაზე ხელმძღვანელობის ქმედებებიდა ქცე
ვებიდაროგორშეიძლებამათიგაუმჯობესებასა
სურველიკულტურისმისაღწევად.

7. ბუღალტერთაეთიკისსაერთაშორისოსტანდარტებისსაბჭოსპროფესიონალიბუღალტრებისეთიკისსაერთაშორისოკოდექსი
(მათშორისდამოუკიდებლობისსაერთაშორისოსტანდარტები)(ბესსსისკოდექსი).
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ხარისხის რისკი საპასუხო ზომა

ფირმადიდიფირმაა,რომელსაცმრავალადგი
ლას აქვს ოფისი და ხელმძღვანელობის სტრუქ
ტურარამდენიმედონისგან შედგება. აღნიშნული
იწვევს ხარისხის რისკს იმასთან დაკავშირებით,
რომმთელფირმაშიერთგვაროვანიკულტურაარ
არისმიღწეული.

საპასუხო ზომებში შესაძლოა მოიცავდეს ქცევის
კოდექსში ფირმის ღირებულებების დადგენას,
ფირმის მასშტაბის ფორმალური კომუნიკაციის
მეთოდების განსაზღვრას, რომლებიც ხაზს უს
ვამს ხარისხის მნიშვნელობას, კულტურისფორ
მალური პერიოდული შეფასების ჩატარებას და
ხელმძღვანელობის სისტემატური შეხვედრების
ორგანიზებას, სადაც განიხილავენ ძირითად
გზავნილებს,გადაწყვეტილებებსადაქმედებებს.

ისეთი ინფორმაციის იდენტიფიცირება, რომელიც მიანიშნებს ხარისხის მიზნების, 
ხარისხის რისკების ან საპასუხო ზომების დამატებების ან ცვლილებების საჭიროებაზე

 
ხმსს1,პუნქტები:
27,გ52გ54             

ხარისხის რისკები ან საპასუხო ზომები                                               

ხარისხისმიზნების,ხარისხისრისკებისანსაპასუხოზომებისდადგენა,რომლებიცფირმამუნდაგანა
ხორციელოს,არარისერთჯერადადშესასრულებელიდავალება.ხარისხისმიზნები,ხარისხისრისკები
ანსაპასუხოზომებიშეიძლებაშეიცვალოსშემდეგიფაქტორებისშედეგად:
• ფირმისანმისიგარიგებებისხასიათისადაგარემოებებისცვლილებების;ან
• ფირმაშიხარისხისმართვისსისტემისნაკლოვანებებისაღმოფხვრისმიზნითგატარებულიგამოსას

წორებელიზომებისგამო.

და მა ტე ბე ბი ან ცვლი ლე ბე ბი ხა რის ხის მიზ ნებ ში, ხა რის ხის რის კებ ში ან სა პა სუ ხო ზო მებ ში

ფირმამშესაძლოაგამოავლინოსინფორმაცია,რომელიცმიანიშნებს,რომფირმისანმისიგარიგებების
ხასიათისადაგარემოებებისშეცვლისგამოაუცილებელიახარისხისდამატებითიმიზნებისდადგენა,ან
დამატებითიანშეცვლილიხარისხისრისკებისანსაპასუხოზომებისგანსაზღვრა.შესაძლოააუცილებე
ლიიყოსშემდეგიდამატებებიანცვლილებები:

ხარისხის
მიზნების
დადგენა

ხარისხის
რისკების

გამოვლენადა
შეფასება

ისეთიინფორმაციისიდენტი
ფიცირება,რომელიცმიანიშ
ნებსხარისხისმიზნების,ხა
რისხისრისკებისანსაპასუხო
ზომებისდამატებისანმოდი
ფიცირებისსაჭიროებაზე

საპასუხო
ზომების

შემუშავებადა
განხორციელება

ხარისხის
მიზნები

• შესაძლოააუცილებელიიყოსახალიდამატებითიხარისხისმიზნებისდადგენა;
• ფირმის მიერ ადრე დადგენილი დამატებითი ხარისხის მიზნები შეიძლება აღარ
იყოსაუცილებელიანშეიძლებამოდიფიცირებადასჭირდეს;ან

• ფირმისმიერადრედადგენილიქვემიზნებიშეიძლებააღარიყოსაუცილებელიან
შეიძლებამოდიფიცირებადასჭირდეს.

თუმცა, არშეიძლებასტანდარტითგანსაზღვრულისავალდებულოხარისხის  მიზნების
მოდიფიცირებაანმთლიანადუგულებელყოფა,თუკიფირმისთვისშესაფერისიარარის
ხმსს1ისმე17პუნქტისგამოყენება(ე.ი.ხარისხისმიზნებიაღარიქნებაშესაბამისი).
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ხარისხის
რისკები

• შეიძლებაგამოვლინდესახალიხარისხისრისკები;
• ამჟამადარსებულიხარისხისრისკებიშეიძლებააღარკვალიფიცირდებოდესხარის
ხისრისკებად;

• ამჟამადარსებულიხარისხისრისკებიშესაძლოასაჭიროებდესმოდიფიცირებას;ან
• ამჟამადარსებულიხარისხისრისკებიშესაძლოასაჭიროებდესხელახლაშეფასებას.

საპასუხო
ზომები

• შეიძლებაშემუშავდესდადაინერგოსახალისაპასუხოზომები;
• შეიძლებაშეწყდესამჟამადარსებულისაპასუხოზომები;ან
• ამჟამადარსებულისაპასუხოზომებიშესაძლოასაჭიროებდესმოდიფიცირებას.
სტანდარტითგანსაზღვრულისავალდებულოსაპასუხოზომებიაუცილებლადუნდაშე
იმუშავოს და განახორციელოს ფირმამ, თუმცა ფირმამ შეიძლება მიზანშეწონილად
მიიჩნიოსიმისშეცვლა,რო გორარისსაპასუხოზომებიშემუშავებულიდაგანხორცი
ელებული.გარკვეულისაპასუხოზომებიშესაძლოაარშეწყდეს,თუკიფირმისთვისშე
საფერისიარარისხმსს1ისმე17პუნქტისგამოყენება(ე.ი.ხარისხისმიზნებიაღარ
იქნებაშესაბამისი).

რო გორ ავ ლენს ფირ მა ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც მი ა ნიშ ნებს ხა რის ხის მიზ ნე ბის,  
ხა რის ხის რის კე ბის ან სა პა სუ ხო ზო მე ბის და მა ტე ბე ბის ან ცვლი ლე ბე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე

ხმსს1არგანსაზღვრავსრამდენადხშირადუნდაგადაა
ფასოსფირმამთავისიხარისხისმიზნები,ხარისხისრისკე
ბიდასაპასუხოზომები,რადგანისინიპროაქტიულადუნდა
იქნეს მოდიფიცირებული, როდესაც ადგილი აქვს ცვლი
ლებებს, რომელიც გავლენას ახდენს ხარისხის მართვის
სისტემაზე,ანდაროდესაცნაკლოვანებებიგამოვლინდება.

ხმსს1ითვალისიწნებსორიმექანიზმს,რომლისსაშუალე
ბითაცფირმაავლენსისეთინფორმაციას,რომელიცმი
ანიშნებსხარისხისმიზნებზე,ხარისხისრისკებზეანსაპასუხოზომებზედამატებებისანმოდიფიკაციების
საჭიროებაზე.

ხმსს 1ის გ52 პუნქტში  მოცემულია
მაგალითი,როგორშეიძლებაგანსხვავ
დებოდესფირმისპოლიტიკაანპროცე

დურებინაკლებადრთულფირმასადამეტად
რთულფირმასშორისფირმისადამისიგარი
გებებისხასიათსადაგარემოებებშიგანხორ
ციელებულიცვლილებებისშესახებინფორმა
ციისიდენტიფიცირებისთვის.

ფირმას აქვს პოლიტიკა ან პროცედურები, რომ
ლებიცფირმისრისკისშეფასებისპროცესისნაწი
ლია,ისეთიინფორმაციისიდენტიფიცირებისთვის,
რომელიც მიანიშნებს ხარისხის მიზნების, ხარის
ხისრისკებისანსაპასუხოზომებისცვლილებების
საჭიროებაზე,რომელიცუკავშირდებაფირმისხა
სიათსადაგარემოებებშიმომხდარცვლილებებს.

ფირმისმონიტორინგისდარემედიაციისპროცე
სიიძლევაინფორმაციასხარისხისმიზნებთან,ხა
რისხისრისკებთანანსაპასუხოზომებთანდაკავ
შირებულინაკლოვანებებისშესახებ.

მაგალითი:
გლობალური პანდემიის არსებობა იწვევს აუდი
ტის დისტანციურად ჩატარებას. ამან შეიძლება
გამოიწვიოსრიგიდამატებითი ხარისხისრისკე
ბიანცვლილებებიხარისხისრისკებისშეფასების
პროცესში.მაგალითად,გარიგებისშესრულების
კონტექსტში, შესაძლოა გაიზარდოს არასათანა
დო ხელმძღვანელობასთან, ზედამხედველობას
თანდამიმოხილვასთანდაკავშირებულიხარის
ხისრისკისშეფასება.

მაგალითი:
ნაკლოვანება ვლინდება, როდესაც ციფრული
ფორმატის გარიგების დოკუმენტები ფირმის
სერვერზე პროგრამაში არასწორად იტვირთე
ბაელექტროენერგიისგათიშვისგამო.ესიწვევს
გარიგების დოკუმენტების დაკარგვას. ფირმა
ცვლის საპასუხო ზომებს სარეზერვო გენერატო
რისდამონტაჟებით,რათახელიშეუწყოსფირმის
სერვერებისმუდმივფუნქციონირებასელექტრო
ენერგიისგათიშვისდროს.
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მმართველობა და ხელმძღვანელობა  
ხმსს1,პუნქტები:
28,გ55გ61

მმართველობადა ხელმძღვანელობა უმნიშვნელოვანესია ხარისხის მართვისთვისფირმისადა გარი
გებისდონეზე,რადგან ეს არის საშუალება,რომლისმეშვეობითაცფირმა ნერგავსთავის კულტურას
დაეთიკას,თვითრეგულირდებადარომელიცფირმისგადაწყვეტილებებისსაფუძველსწარმოადგენს.
ფირმისმმართველობაგავლენასახდენსაგრეთვეფირმისშესახებსაზოგადოებრივშეხედულებებზეც;
ფირმაეფექტურიმმართველობისგარეშეშეიძლებააღქმულიქნესროგორცფირმა,რომელიცარფუნ
ქციონირებსსაზოგადოებისინტერესებიდანგამომდინარე.

ქვემოთაღწერილია,თუროგორშეიცვალახმსს1არსებულსტანდარტთანშედარებითმმართველობასა
დახელმძღვანელობასთანმიმართებით:

• ახალიდა გაზრდილი მოთხოვნები,რომლებიცდაკავშირებულიაფირმის ხარისხი
სადმიერთგულებასთანმისიკულტურისმეშვეობით.როგორცფირმისკულტურისნა
წილი,მოთხოვნებიახლაეხებაასევე:

o ფირმისსაზოგადოებრივიინტერესებისსასარგებლოდმოქმედებისროლს;

o პროფესიულიეთიკის,ღირებულებებისადაქცევისმნიშვნელობას;

o ფირმისმთელიპერსონალისპასუხისმგებლობასხარისხზე,რომელიცდაკავში
რებულია გარიგებების შესრულებასთან ან ხარისხის მართვის სისტემისფარგ
ლებშიშესრულებულქმედებებთანდაასევემათმოსალოდნელქცევას;და

o ხარისხსფირმისსტრატეგიულიგადაწყვეტილებებისადაქმედებებისკონტექსტ
ში,მათშორისფირმისფინანსურდასაოპერაციოპრიორიტეტებში.

• ახალიმოთხოვნები,რომელიცეხებახელმძღვანელობისქცევასდახარისხისმიმართ
მათერთგულებას,ასვეხარისხზემათანგარიშვალდებულებას;

• ახალიმოთხოვნები,რომელიცეხებაფირმისორგანიზაციულსტრუქტურასდაფირმის
ფუნქციების,მოვალეობებისდაუფლებამოსილებებისგანაწილებას.

როგორ წარმოაჩენს ფირმა ხარისხისადმი ერთგულებას თავისი კულტურის მეშვეობით

მთელიფირმისმასშტაბითხარისხისადმიერთგულებისდანერგვაშესაძლებელიამთელირიგიმექანიზ
მებითადაქმედებებით,როგორიცაა,მაგალითად:

ხელმძღვანე
ლობისტონი

ხმსს1ხელმძღვანელობისტონსგანიხილავსხმსს1შიწარმოდგენილიიმსხვადასხვა
მოთხოვნისსაშუალებით,რომელიცხელმძღვანელობასთანარისდაკავშირებული:
• მოთხოვნები, რომელიც განსაზღვრავს პასუხისმგებლობებს, რომელთა განაწი
ლებაცაუცილებელიადათუვისუნდადაეკისროსესპასუხისმგებლობები;

• ხელმძღვანელობისპასუხისმგებლობახმსს1ისშესწავლასადაგააზრებაზე;

• ხელმძღვანელობისპასუხისმგებლობადაანგარიშვალდებულებახარისხზე;

• ხელმძღვანელობისპასუხისმგებლობახარისხისმართვისსისტემისეფექტურობის
შეფასებასადაშესაბამისდასკვნაზე;და

• ხელმძღვანელობისსაქმიანობისშეფასება.
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სხვა მოქმედებების მაგალითები, რომლებიც ხელმძღვანელობამ შეიძლება გან
ახორციელოს,ზემოაღნიშნულიმოთხოვნებისშესრულებისგარდა:
• ნდობისდამყარებათანმიმდევრული,რეგულარულიდაღიაკომუნიკაციით;
• ფირმისგამჭვირვალობისუზრუნველყოფაიმქმედებებთანდაკავშირებით,რომე
ლიცრეაგირებასახდენსხარისხზედაამქმედებებისეფექტიანობაზე.

მთელი
პერსონალის
ერთგულება
ხარისხისადმი

ხმსს1განიხილავსპერსონალისქმედებებს,ქცევებსადახარისხისადმიმათერთგუ
ლებასშემდეგიხარისხისმიზნებისმეშვეობით:
• მთელი პერსონალის პასუხისმგებლობის განმტკიცებით ხარისხზე, რომელიც
დაკავშირებულია გარიგებების შესრულებასთან ან ხარისხის მართვის სისტემის
ფარგლებშიშესრულებულმოქმედებებთანდაასევემათმოსალოდნელქცევას
თან;და

• როგორცრესურსებისნაწილი,მოსალოდნელია,რომპერსონალიხარისხისმი
მართერთგულებასწარმოაჩენსსაკუთარიქმედებებითადაქცევით,თავისირო
ლისშესასრულებლადსაჭიროკომპეტენციისსათანადოდონეზეგანვითარებითა
დაშენარჩუნებით,ხოლომათიანგარიშვალდებულებისგანსაზღვრაანაღიარება
ხდება მათი მუშაობის დროული შეფასებით, ანაზღაურებისა და დაწინაურების
პოლიტიკისდასხვაწამახალისებელისაშუალებებისგამოყენებით.

სხვა მოქმედებების მაგალითები, რომლებიც ფირმამ შეიძლება განახორციელოს
ხარისხისადმიპერსონალისერთგულებისმიმართ:
• ქცევისკოდექსისშემუშავება;
• იმისგანსაზღვრა,როგორუნდა შეფასდეს ხარისხიდაროგორუნდა აისახოს

პერსონალისშეფასებაშიგათვალისწინებულხარისხთანდაკავშირებულმაჩვე
ნებლებში,ანაზღაურებასადადაწინაურებაზეშესაბამისგავლენასთანერთად;

• პერსონალისთვისგანვითარებისშესაძლებლობებისშექმნა,რომელიცხარისხს
განამტკიცებს.

ხარისხისჩარ
თვაფირმის
სტრატეგიულ
გადაწყვეტი
ლებებსადა
ქმედებებში,
მათშორის,
ფირმისფინან
სურდასაოპე
რაციოპრიო
რიტეტებში

ხარისხისმართვაარარისფირმისგანცალკევებულიფუნქცია.ეფექტიანობისთვის,
კულტურა,რომელიცავლენსხარისხისადმიერთგულებას,უნდაგაერთიანდესფირ
მისსტრატეგიასთან,საოპერაციოსაქმიანობასადაბიზნესპროცესებთან.
ხმსს1მოიცავსხარისხისმიზანს,რომელიცეხებაფირმისსტრატეგიულგადაწყვეტი
ლებებსადამოქმედებებს,მათშორისფირმისფინანსურდასაოპერაციოპრიორი
ტეტებს,რომლებმაცხარისხიუნდააღიარონ.
სტრატეგიულიგადაწყვეტილებებსადამოქმედებებშიშესაძლოაშედიოდესფირმის
ბიზნესისსტრატეგია,ფინანსურიმიზნები,როგორიმართებარესურსები,ფირმისსა
ბაზროწილისზრდა,დარგობრივისპეციალიზაციაანახალიმომსახურებებისშეთა
ვაზებები.

მაგალითი,თუროგორუნდამოხდესხარისხისინტეგრირებაფირმისსტრატეგიულ
გადაწყვეტილებებსადამოქმედებებში:

• ფირმისმიზნისადაღირებულებებისგანსაზღვრადახარისხისაღიარებისუზრუნ
ველყოფაფირმისმიზანსადაღირებულებებში.
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ფირმისკულტურისყოვლისმომცველიხასიათისგათვალისწინებით,ხარისხისადმიფირმისერთგულებას
ხარისხისმართვისსისტემისსხვამრავალიასპექტიაძლიერებს.

მა გა ლი თე ბი, თუ რო გორ აძ ლი ე რებს ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის სხვა ას პექ ტე ბი ხა რის ხი სად მი 
ერ თ გუ ლე ბას

• ფირმისპოლიტიკადაპროცედურები,რომლებიცეხება კონსულტაციას,რომელიცხელსუწყობს
კონსულტაციისგავლასრთულანსადავოსაკითხებზედააძლიერებსკონსულტაციისმნიშვნელო
ბასადასარგებელს,შესაძლოაფირმასდაეხმაროსხარისხისმნიშვნელობისგამოკვეთაში.

• დამკვეთებთანურთიერთობაზეანკონკრეტულგარიგებაზედათანხმებასადაგაგრძელებასთანდა
კავშირებულიგადაწყვეტილებებისმხარდასაჭერადმძლავრი,საიმედოსისტემისდანერგვამშესაძ
ლოაგავლენაიქონიოსხარისხთანმიმართებითფირმისხელმძღვანელობისტონზე.

ფირმის ხელმძღვანელობის სხვა პერსონალთან უშუალო ურთიერთქმედებით, მცირე
ზომისფირმამშესაძლოაჩამოაყალიბოსფირმისსასურველიკულტურა,რაცყოველთ
ვისშესაძლებელიარარისდიდიფირმებისშემთხვევაში.

როდესაცფირმაქსელსეკუთვნის,ფირმისკულტურაზეშესაძლოააგრეთვეგავლენა
იქონიოსდამხარიდაუჭიროსქსელმა,მაგალითად:
• ქსელისდონეზეხელმძღვანელობისტონისმეშვეობითდახარისხისმნიშვნელობაზე
ყურადღებისგამახვილებით.

• ქსელისმფლობელობაშიმყოფიფირმისხელმძღვანელობისთისხარისხზეპასუხის
მგებლობისდაკისრებით.

• ქსელისმოთხოვნებითდაქსელისმოთხოვნებთანფირმისშესაბამისობასთანდაკავ
შირებულიქსელისმონიტორინგით.

• როგორმართავსქსელიხარისხთანდაკავშირებულსაკითხებსქსელისყველაფირ
მაშიდაროგორრეაგირებს,მათშორისსაპასუხოზომებისდროულობა,ხარისხის
საკითხებისკომუნიკაციადარაზომებიტარდებაქსელისფირმებთანდაკავშირებით,
რომელიცარაკმაყოფილებსქსელისმოთხოვნებს.

მართალია, საჯაროსექტორშიფირმისსტრატეგიულგადაწყვეტილებებსადამოქმედე
ბებზეშესაძლოანაკლებგავლენასახდენდესისეთისაკითხები,როგორიცაამოგებიანობა
ანსტრატეგიულიფოკუსირებისსფეროები,მაგრამმათზემაინცმოქმედებსფინანსურიდა
საოპერაციოპრიორიტეტები,მაგალითად,ფინანსურირესურსებისგანაწილება.
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• მორგებულია პრინციპებზე და
ფუძნებულ მოთხოვნებზე, რათა
დაადგინოს ხარისხის მიზნები,
რომლებიც განკუთვნილია პასუ
ხისმგებლობების შესასრულებლად
სათანადო ეთიკური მოთხოვნების,
მათშორისდამოუკიდებლობასთან
დაკავშირებული მოთხოვნების შე
საბამისად.

• გაზრდილიაყურადღებაყველასა
თანადოეთიკურმოთხოვნაზე (ე.ი.
არამარტოდამოუკიდებლობასთან
დაკავშირებულმოთხოვნებზე).

• გაზრდილია სიზუსტე იმასთან და
კავშირებით, თუ რამდენად საჭი
როებს ხარისხის მართვის სისტემა
იმ სათანადო ეთიკურ მოთხოვნებ
ზერეაგირებას,რომელიცფირმის
გარე, სხვა მხარეებზე ვრცელდება
(ე.ი. ქსელზე, ქსელის ფირმებზე,
ქსელში ან ქსელის ფირმებში და
საქმებულ პირებზე ან მომსახურე
ბისპროვაიდერებზე).

• გაზრდილია სიცხადე სათანადო
ეთიკურიმოთხოვნებისმოქმედების
სფეროსთანდაკავშირებით ხარის
ხისმართვისსისტემისკონტექსტში.

ამჟამად არსებული ხკსს 1ის ქვემოთ მო
ცემულიმოთხოვნებიხმსს1შიაღწერილია
შემდეგნაირად:
• ხკსს 1 მოიცავდა სპეციალურ მოთხოვ
ნებს,რომლებიცშეეხებოდადამოუკიდებ
ლობასთანდაკავშირებულინფორმაცია
სა და კომუნიკაციას (მაგ., მოთხოვნები,
რომ ფირმებს ჰქონდეთ პოლიტიკა და
პროცედურები,რომლებიცშეეხებადამო
უკიდებლობის  მოთხოვნების ინფორმი
რებას,ჰყავდეთგარიგებისპარტნიორები
ანპერსონალი,რომელიცფირმასაცნო
ბებს დამოუკიდებლობის მიმართ შექმ
ნილი საფრთხის ან დამოუკიდებლობის
დარღვევებისშესახებ.ფირმისხარისხის
მართვის სისტემამ ახლაც უნდა დაუთ
მოს ყურადღება დამოუკიდებლობასთან
დაკავშირებულ ინფორმაციას და კომუ
ნიკაციას, მაგრამ ეს საკითხი ხმსს 1ის
ინფორმაციისადა კომუნიკაციის კომპო
ნენტისსაშუალებითგადაიჭრება.

• ხკსს 1 მოიცავდა მოთხოვნებს, რომლე
ბიცეხებოდასპეციალურპოლიტიკასადა
პროცედურებს პერსონალის ხანგრძლივ
კავშირთანდაკავშირებით. ესმოთხოვნა
არშენარჩუნდახმსს1ში.თუმცა,სათანა
დო ეთიკური მოთხოვნებისდებულებების
გათვალისწინებით,ფირმისხარისხისმარ
თვის სისტემამ ისევ უნდა გაამახვილოს
ყურადღება პერსონალის ხანგრძლივ
კავშირზე, რადგანაც ხმსს 1ში მოცემუ
ლიხარისხისმიზნებისათანადოეთიკური
მოთხოვნებისშესრულებასეხება.

სა თა ნა დო ეთი კუ რი მოთხოვ ნე ბი 
ხმსს1,პუნქტები:16(უ),29,
გ22–გ24დაგ62გ66

ქვემოთ აღწერილია, თუ როგორ შეიცვალა ხმსს 1 არსებულ სტანდარტთან შედარებით სათანადო
ეთიკურმოთხოვნებთანმიმართებით:

ხმსს 1ის 34(ა) და 34(ბ) პუნქტებში აღწერილია სპეციფიკური საპასუხო ზომები,
რომლებიცდაკავშირებულიასათანადოეთიკურმოთხოვნებთანდაეყრდნობაამჟამად
არსებულიხკსსისმოთხოვნებს.
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ფირ მის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სა თა ნა დო ეთი კურ მოთხოვ ნებ თან და კავ ში რე ბით, რომ ლე ბიც 
სხვა მხა რე ებ ზე ვრცელ დე ბა (ე.ი. ქსელ ზე, ქსე ლის ფირ მებ ზე, ქსელ ში ან ქსე ლის  
ფირ მებ ში და საქ მე ბულ პი რებ ზე ან მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რებ ზე)

იმისგათვალისწინებით,რომგარიგებებისშესრულებაში
ანხარისხისმართვისსისტემისსხვადასხვააქტივობებში
შესაძლოაჩართულნიიყვნენ სხვა,ფირმისგარე  პირე
ბი,ფირმასაქვსპასუხისმგებლობა,მიმართოსსათანადო
ეთიკურმოთხოვნებს,რომლებიცსხვაპირებზეცვრცელ
დება.მაგალითად,ფირმასმომსახურებისპროვაიდერისაგანშესაძლოადასჭირდესგარიგებისხარის
ხისმიმომხილველისგამოყენებაიმშემთხვევაში,თუფირმასარჰყავსპერსონალი,რომელიცდააკმა
ყოფილებსამროლისშესრულებისთვისხმსს2ითდადგენილკრიტერიუმებს.

აღსანიშნია,რომფირმაფირმისადაფირმისგარიგებებისკონტექსტშიაპასუხისმგებელიმხოლოდიმ
სათანადოეთიკურმოთხოვნებზე,რომლებიც სხვა მხარეებზე ვრცელდება. სხვა მხარეებზე შესაძლოა
ვრცელდებოდესსხვაეთიკურიმოთხოვნებიც,რომლებიცფირმასარუკავშირდება.

მაგალითები, თუ როდის არის და როდის არ არის ფირმა პასუხისმგებელი სხვა მხარეების მიერ 
ეთიკური მოთხოვნების შესრულებაზე

გარემოებები რაზე არ ეკისრება ფირმას 
პასუხისმგებლობა?

რაზე ეკისრება ფირმას 
პასუხისმგებლობა?

ფირმაზე ვრცელდება A იურის
დიქციის ეთიკის კოდექსი.ფირ
მაიყენებსაუდიტორისექსპერტს
(გარე ექსპერტი) ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტისთვის აქ
ტივების შეფასების უზრუნველ
ყოფის მიზნით.  ექსპერტი არის
შეფასების პროფესიონალთა
ასოციაციის წარმომადგენელი
დამასზევრცელდებაასოციაციის
ეთიკური მოთხოვნები. ექსპერტს
წვდომა აქვსდამკვეთის კონფი
დენციალურინფორმაციაზე.

ფირმაარარისპასუხისმგებელი
აუდიტორისექსპერტისმიერშე
ფასების პროფესიონალთა ასო
ციაციის ეთიკური მოთხოვნების
შესრულებაზე.

ფირმაპასუხისმგებელია,უზრუნ
ველყოს, რომ აუდიტორის ექ
სპერტმა იცის A იურისდიქციის
ეთიკისკოდექსისკონფიდენცია
ლურობისდებულებებიდააუდი
ტორისექსპერტიდამკვეთისინ
ფორმაციას ეპყრობა, როგორც
კონფიდენციალურს.

ხმსს1ის გ65 პუნქტში მოცემულია სა
თანადო ეთიკური მოთხოვნების მაგა
ლითები,რომლებიცშესაძლოაფირმის

გარემხარეებზეგავრცელდეს.
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გარემოებები რაზე არ ეკისრება ფირმას 
პასუხისმგებლობა?

რაზე ეკისრება ფირმას 
პასუხისმგებლობა?

ფირმაზე ვრცელდებაAიურის
დიქციისეთიკისკოდექსი.ფირ
მა ატარებს ჯგუფის ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტს და ქსე
ლის ერთერთ ფირმას, რო
გორც კომპონენტის აუდიტორს,
რთავს სხვა იურისდიქციაში ამ
კომპონენტთან დაკავშირებით
აუდიტის პროცედურების შესას
რულებლად. ქსელის ფირმაზე
ვრცელდება B იურისდიქციის
ეთიკისკოდექსი.

ფირმაარარისპასუხისმგებელი
ქსელისფირმის მიერB იურის
დიქცისკოდექსისდაცვაზე.

ფირმა პასუხისმგებელია შემ
დეგზე:
• პირებზე, ქსელის ფირმიდან,
რომლებიცმიეკუთვნებიანკომ
პონენტს, რომელიც A იურის
დიქციის ეთიკის კოდექსის
დებულებებს ასრულებს, რო
მელიცმათზეიმიტომვრცელ
დება, რომ A იურისდიქციის
ეთიკის კოდექსში მოცემული
გარიგების გუნდის განმარტე
ბისთანახმად,ისინიკვალიფი
ცირდებიან,როგორც გარიგე
ბისგუნდისწევრები;და

• ქსელის ფირმაზე, რომელიც
A იურისდიქციის ეთიკის კო
დექსის დებულებებს ასრუ
ლებს, რომელიც ფირმის
ქსელში არსებულ ყველა
ქსელის ფირმაზე ვრცელდე
ბა, მაგ., დამოუკიდებლობის
მოთხოვნები.

• ფირმისთვისსაუკეთესოპრაქტიკაა,განიხილოს,ვინარისჩართულიფირმისგარიგე
ბებსადახარისხისმართვისსისტემისაქტივობებისშესრულებაშიდაროგორშეიძლე
ბაიმოქმედოსმათზესათანადოეთიკურმამოთხოვნებმა.

• საპასუხოზომები,რომლებიცფირმამშეიმუშავადადანერგასხვებისმიერსათანადო
ეთიკურიმოთხოვნებისშესრულებაზერეაგირებისმოსახდენად,განსხვავებულიიქნე
ბაიმსაპასუხოზომებისგან,რომლებიცფირმამშეიმუშავადადანერგათავისიპერ
სონალისმიერსათანადოეთიკურიმოთხოვნებისშესრულებაზერეაგირებისმოსახ
დენად.მაგალითად,სათანადოეთიკურიმოთხოვნებისგაგებასთანდაკავშირებით:
o ფირმის პერსონალსშეიძლება ჩაუტარდესრეგულარულიტრენინგი სათანადო
ეთიკურმოთხოვნებთანდაკავშირებით;

o მომსახურების პროვაიდერებისთვის, ფირმამ გარკვეული სათანადო ეთიკური
მოთხოვნებიშესაძლოახელშეკრულებისპირობებშიშეიტანოს(მაგ.,კონფიდენ
ციალურობისმოთხოვნები);

o როდესაც კომპონენტის აუდიტორები არიან ჩართული (ქსელიდან ან ქსელის
გარედან), შესაძლებელია სათანადო ეთიკური მოთხოვნების შეტანა ჯგუფის
აუდიტის ინსტრუქციებში და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ჯგუფის აუდიტორმა შეი
ძლებადაადგინოს,რომ მიზანშეწონილიადამატებითი ტრენინგისორგანიზება
კომპონენტისაუდიტორებისთვის.
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• მორგებულია პრინციპებზე დაფუძნე
ბულ მოთხოვნებზე, რათა დაადგინოს
ხარისხისმიზნები,რომლებიცდაკავში
რებულიადამკვეთთანურთიერთობაზე
ანკონკრეტულგარიგებაზედათანხმე
ბასთან,ანდამკვეთთანურთიერთობის
ანკონკრეტულიგარიგებისგაგრძელე
ბასთან.

• ყურადღებას ამახვილებს ფირმის მი
ერმიღებულგადაწყვეტილებებზეიმის
თაობაზე,უნდადათანხმდესანგანაგრ
ძოსთუარადამკვეთთანურთიერთობა
დაკონკრეტულიგარიგებები.

• გაზრდილი მოთხოვნა ფირმას უბიძ
გებს, გარიგების ხასიათისა და გარე
მოებებისდადამკვეთისპატიოსნებისა
და ეთიკური ღირებულებების შესახებ
მოიპოვოს ინფორმაცია (მათ შორის
ხელმძღვანელობის და, აუცილებლო
ბის შემთხვევაში, მეთვალყურეობაზე
პასუხისმგებელიპირებისშესახებ).

• ახალი მოთხოვნა, რომელიც ფირ
მის ფინანსურ და საოპერაციო პრიო
რიტეტებს ეხება გადაწყვეტილებების
მიღების კონტექსტში იმის თაობაზე,
დათანხმდეს ან განაგრძოს თუ არა
დამკვეთთანურთიერთობაანკონკრე
ტულიგარიგება.

ამჟამადარსებულიხკსს1ისმოთხოვნები
ხმსს1შიშემდეგნაირადარისასახული:
• ხკსს 1 მოიცავდა სპეციალურ მოთხოვ
ნებს, რომელიც უკავშირდება ფირმის
შესაძლებლობას, დააკმაყოფილოს სა
თანადოეთიკურიმოთხოვნები, მათშო
რის  ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავ
შირებული. ფირმის ხარისხის მართვის
სისტემამისევუნდადაუთმოსყურადღება
ეთიკურიმოთხოვნების,მათშორისინტე
რესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული
მოთხოვნებისშესრულებას,ხარისხისიმ
მიზნებისსაშუალებით,რომლებიცსათა
ნადოეთიკურმოთხოვნებსეხება.

• ხკსს1მოიცავდასპეციალურმოთხოვ
ნებს, რომელიც ფირმას ავალდებუ
ლებდა,სამუშაოდოკუმენტებშიაესახა,
როგორგასაიჭრაპრობლემები,როდე
საცესპრობლემებიფირმამგამოავლი
ნა.ხმსს1შიშედისახალი,პრინციპებზე
დაფუძნებული მოთხოვნები, რომელიც
ხარისხისმართვისსისტემასთანდაკავ
შირებული საკითხების დოკუმენტირე
ბასეხება.

დამკვეთთან ურთიერთობაზე ან კონკრეტულ გარიგებაზე დათანხმება,  
ან დამკვეთთან ურთიერთობის ან კონკრეტული გარიგების  
გაგრძელება             

ხმსს1,პუნქტები:
30,გ67გ74

ქვემოთ აღწერილია, თუ როგორ შეიცვალა ხმსს 1 არსებულ სტანდარტთან შედარებით სათანადო
ეთიკურმოთხოვნებთანმიმართებით:

ფირ მის პო ლი ტი კა ან პრო ცე დუ რე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა დამ კ ვეთ თან ურ თი ერ თო ბა ზე ან 
კონ კ რე ტულ გა რი გე ბა ზე და თან ხ მე ბას, ან დამ კ ვეთ თან ურ თი ერ თო ბის ან კონ კ რე ტუ ლი 
გა რი გე ბის გაგ რ ძე ლე ბას 

ფირმისპოლიტიკამანპროცედურებმადათანხმებასადაგაგ
რძელებასთანდაკავშირებითშესაძლოა:
• განსაზღვროს კონკრეტული ინფორმაცია, რომელიც უნ
დაშეგროვდესგარიგებისხასიათისადაგარემოებებისდა
ასევედამკვეთის(მათშორის,ხელმძღვანელობისდა,შე
საბამისშემთხვევებში,მეთვალყურეობაზეპასუხისმგებლო
ბის პირების) პატიოსნებისა და ეთიკური ღირებულებების
შესახებ.ზოგშემთხვევაში,პოლიტიკაანპროცედურებიშე
საძლოამიანიშნებდესანგასაზღვრავდეს,თუსაიდანუნდა
იქნესინფორმაციამოპოვებული.

ხმსს 1ის გ67–გ69და გ72 პუნქ
ტებში წარმოდგენილი მოთხოვ
ნების გამოყენებაში მოცემულია

ისეთი ინფორმაციის მაგალითები, რო
მელიც შესაძლოა ფირმამ მოიპოვოს
დამკვეთთანურთიერთობაზეანკონკრე
ტულგარიგებებზედათანხმებისანგაგ
რძელების საკითხზე მსჯელობისას, ასე
ვე ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება
იმოქმედოსმოპოვებულინფორმაციასა
დამისწყაროებზე.
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• ჩამოაყალიბოს განსახილველი ფაქტორები, რომლებიც
განსაზღვრავსშეუძლიათუარაფირმასშეასრულოსგარი
გება პროფესიული სტანდარტებისა და შესაფერისი საკა
ნონმდებლოდასხვამარეგულირებელიმოთხოვნებისშე
საბამისად.

• განსაზღვროს(ანაკრძალოს)გარიგებისტიპები,რომლის
შესრულებაც ფირმას შეუძლია და შესაძლოა საწარმოს
გარკვეული ტიპებისთვისაც აკრძალოს გარიგებების შეს
რულება.მაგალითად:

o ფირმამშესაძლოააკრძალოსმარწმუნებელიგარიგე
ბების შესრულება გარკვეულ განსახილველ საგანზე,
როდესაცფირმასამგანსახილველსაგანზეგარიგების
შესრულებისშესაფერისიგამოცდილებაარაქვს.

o ფირმამ შესაძლოა აკრძალოს ისეთი მარწმუნებელი
გარიგებების შესრულება, როგორიცაა ფინანსური ან
გარიშგებისაუდიტი,ისეთისაწარმოებისთვის,რომლე
ბიცგარკვეულდარგებშიფუნქციონირებს(მაგ.,ახლად
წარმოქმნილი დარგები, არასტაბილურობის და ცვა
ლებადიოპერაციებისმაღალიდონით).

ფირმაგადაწყვეტილებებსიღებსიმისთაობაზე,დათანხმდეს
ან განაგრძოსთუ არადამკვეთთან ურთიერთობა ან კონკ
რეტულიგარიგება.ასს220ის(გადასინჯული)შესაბამისად,
გარიგებისპარტნიორიადგენს,რომფირმისპოლიტიკადა
პროცედურებიშესრულებულიადაფირმისმიერგამოტანილი
დასკვნებიადეკვატურია.

ხმსს 1ის გ122–გ123 პუნქტებში
მოცემულიაიმ საკითხებისმაგალი
თები, რომლებიც შეიძლება გან

ხილულიიყოსდათანხმებასადაგაგრძე
ლებასთანდაკავშირებულფირმისპოლი
ტიკისადაპროცედურებისფარგლებში.

ასს220(გადასინჯული)გარიგების
პარტნიორსასევეავალდებულებს:

•ფირმის მიერ დათანხმებისა და
გაგრძელების პროცესის ფარგ
ლებში მოპოვებული ინფორმაცია
გაითვალისწინოს აუდიტის გარი
გების დაგეგმვისა და შესრულე
ბისასდაასევეასსებისმოთხოვ
ნებისდაცვისას.

•ფირმასმიაწოდოსისეთიინფორ
მაცია, რომელიც აუდიტის გარი
გებაზეუარისთქმასგამოიწვევდა,
თუ ფირმას ამის შესახებ ეცოდი
ნებოდადამკვეთთანურთიერთო
ბაზე ან კონკრეტულ გარიგებაზე
დათანხმებამდე, ან დამკვეთთან
ურთიერთობის ან კონკრეტული
გარიგებისგაგრძელებამდე.

ხმსს1ის34(დ)პუნქტშიგანსაზღვრულიასაპასუხოზომაისეთსაკითხთანდაკავშირებით,
რომელიც განხილული უნდა იყოსდათანხმებასადა გაგრძელებასთანდაკავშირებულ
ფირმისპოლიტიკაშიანპროცედურებში.განსაზღვრულისაპასუხოზომაეფუძნებაამჟა
მადარსებულხკსს1ისმოთხოვნებს.

ფირმის პატიოსნების საფრთხე შეიძლება წარმოიშვას გარიგების განსახილველ სა
განთანკავშირისგამო,რომელიცყალბიანმცდარია.როდესაცგარიგებისგანსახილ
ველისაგანიყალბიანმცდარია,სათანადოეთიკურმოთხოვნებშიშესაძლოაშედიო
დესმოთხოვნები,რომელიციმასშეეხება,თუროგორუნდაგაუმკლავდესფირმაამ
მდგომარეობას.ამასთან,ხმსს1ის34(დ)პუნქტიავალდებულებსფირმასრეაგირება
მოახდინოსგარემოებებზე,როდესაცფირმისთვის,მასშემდეგ,რაცჩაატარებსდამკ
ვეთთან ურთიერთობაზე ან კონკრეტულ გარიგებაზე დათანხმების ან გაგრძელების
პროცედურებს,ცნობილიხდებაისეთიინფორმაცია,რაცდამკვეთთანურთიერთობა
ზეანკონკრეტულგარიგებაზეუარისთქმასგამოიწვევდა,თუესინფორმაციამისთვის
ცნობილიიქნებოდამანამ,სანამდაეთანხმებოდაანგააგრძელებდადამკვეთთანურ
თიერთობასანკონკრეტულგარიგებას.
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• მორგებულია პრინციპებზე დაფუძნებულ
მოთხოვნებზე, რათა დაადგინოს ხარის
ხის მიზნები, რომლებიც ეხება გარიგების
შესრულებას. პრინციპებზე დაფუძნებული
მოთხოვნებიკვლავმოიცავსკონსულტაციას,
აზრთასხვადასხვაობასდაგარიგებისდოკუ
მენტების დაკომპლექტებაზე, შენახვასა და
შენარჩუნებაზერეაგირებას.

• ახალიმოთხოვნები,რომლებიცდაკავშირე
ბულია კონკრეტულგარიგებებზე გარიგების
გუნდის პასუხისმგებლობასთან, მათ შორის
გარიგების პარტნიორის საერთო პასუხისმ
გებლობასთანგარიგებისხარისხისმართვა
სადაგარიგებისხარისხისუზრუნველყოფაზე
დამათსაკმარისდაადეკვატურჩართულო
ბაზეგარიგებაშიმთელიგარიგებისმიმდინა
რეობისას.

• გაზრდილი მოთხოვნები, რომლებიც გარი
გებისგუნდებისხელმძღვანელობას,ზედამ
ხედველობას და შესრულებული სამუშაოს
მიმოხილვას ეხება,რაც ყურადღებას ამახ
ვილებს,რაარისმიზანშეწონილიგარიგების
ხასიათის,გარემოებებისდაიმრესურსების
გათვალისწინებით, რომელიც გამოყოფი
ლიანხელმისაწვდომიაგარიგებისგუნდე
ბისთვის.

• ახალი მოთხოვნა,რომელიც ეხება გარიგე
ბის გუნდებს, მიმართონ სათანადო პროფე
სიულგანსჯასდა იმოქმედონ პროფესიული
სკეპტიციზმით, როდესაც ეს აუცილებელია
გარიგებისტიპიდანგამომდინარე.

• მოთხოვნები,რომელიცგარიგების ხარისხის
მიმოხილვას ეხება, გადატანილია ხმსს 1სა
დახმსს2ში(დამატებითიდეტალებიიხილეთ
განსაზღვრულისაპასუხოზომებისნაწილში).

გარიგების შესრულება             
ხმსს1,პუნქტები:
31,გ75გ85

შემდეგბლოკშიშეჯამებულია,თუროგორშეიცვალახმსს1ამჟამადარსებულსტანდარტთანშედარებით
გარიგებისშესრულებასთანმიმართებით:

 ამჟამად არსებული ხკსს 1ის მოთ
ხოვნები ხმსს 1ში შემდეგნაირად
არისასახული:
• ხკსს1მოიცავდასპეციალურმოთ
ხოვნებს, რომელიც უკავშირდება
ფირმის შესაძლებლობას, დააკ
მაყოფილოს სათანადო ეთიკური
მოთხოვნები, მათ შორის  ინტე
რესთაკონფლიქტთანდაკავშირე
ბული.ფირმის ხარისხის მართვის
სისტემამ ისევ უნდა დაუთმოს ყუ
რადღება ეთიკური მოთხოვნების,
მათშორისინტერესთაკონფლიქტ
თანდაკავშირებულიმოთხოვნების
შესრულებას,  ხარისხის იმ მიზნე
ბისსაშუალებით,რომლებიცსათა
ნადოეთიკურმოთხოვნებსეხება.

• ხკსს1მოიცავდასპეციალურმოთ
ხოვნებს,რომელიცფირმასავალ
დებულებდა,  სამუშაო დოკუმენ
ტებში აესახა, როგორ გადაიჭრა
პრობლემები,როდესაცესპრობ
ლემები ფირმამ გამოავლინა.
ხმსს 1 მოიცავს ახალ, პრინცი
პებზე დაფუძნებულ მოთხოვნებს,
რომლებიც ხარისხის მართვის
სისტემასთან დაკავშირებული სა
კითხებისდოკუმენტირებასეხება.

მცირეზომისანნაკლებადრთულფირმაში:

• შეიძლებაარარსებობდესგარიგებისპარტნიორისგარდაგარიგებისგუნდისსხვა
წევრები(მაგ.,ინდივიდუალურიპრაქტიკოსისშემთხვევაში).ასეთშემთხვევაში,ხა
რისხისმიზნები,რომელიცხელმძღვანელობას,ზედამხედველობასდამიმოხილვას
ეხება, შესაძლოაარიყოსშესაფერისი. ანალოგიურად,ფირმისხარისხისრისკე
ბი,რომლებიცდაკავშირებულიაგარიგებისხარისხისმართვასადამიღწევაზეგა
რიგებისპარტნიორისსრულპასუხისმგებლობასადაგარიგებაშიმისსაკმარისდა
ადეკვატურჩართულობასთან,შესაძლოაშეფასდეს,როგორცსაკმაოდდაბალი.
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• ფირმას შესაძლოა არ ჰყავდეს შიდა პერსონალი,რომელთაც კონსულტაციების
გასაწევადექნებათკომპეტენციადაუნარები.ფირმამშესაძლოართულანსადავო
საკითხებზეკონსულტაციისმიზნით,მომსახურების პროვაიდერისგამოყენებამი
ზანშეწონილადმიიჩნიოს.

• ფირმაშიისეთიპირებისყოლა,რომლებიცპასუხისმგებელნიარიანაზრთასხვა
დასხვაობისსაკითხებზე,შესაძლოაგამოწვევებთანიყოსდაკავშირებული,რადგან
ამანშეიძლებაგამოიწვიოსუთანხმოებაფირმაშიდაპერსონალმა,ანგარიშსწო
რების შიშით, შესაძლოათავიდან აიცილოს აზრთა სხვადასხვაობა. ფირმამ შე
საძლოააზრთასხვადასხვაობისმიღებისადაგადაწყვეტისმიზნით,მომსახურების
პროვაიდერისგამოყენებამიზანშეწონილადმიიჩნიოს.

რო გორ რე ა გი რებს ფირ მა გა რი გე ბის გუნ დებ ზე, რომ ლე ბიც მი მარ თა ვენ სა თა ნა დო 
პრო ფე სი ულ გან ს ჯას და მოქ მე დე ბენ პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მით, რო დე საც  
ეს აუცი ლე ბე ლია გა რი გე ბის ტი პი დან გა მომ დი ნა რე

ფირმამპროფესიულგანსჯასადაპროფესიულისკეპტიციზმზერეაგირებისმიზნით,შესაძლოაშეიმუ
შაოსდაგანახორციელოს მრავალი საპასუხო ზომა,რომელიცგარიგების შესრულების ნაწილისთვის
დადგენილსხვახარისხისმიზნებთანარისდაკავშირებული,მათშორისიმსაპასუხოზომებთან,რომე
ლიცეხებახელმძღვანელობას,ზედამხედველობასდამიმოხილვას,კონსულტაციასდააზრთასხვადას
ხვაობას.ამასთან,გარიგებისხარისხისმიმოხილვისშესრულებაერთერთიაფირმისმიერშემუშავებუ
ლიდაგანხორციელებულიიმსაპასუხოზომებიდან,რომელიცპროფესიულგანსჯასადაპროფესიული
სკეპტიციზმსეხება.

გარიგებისგუნდებსშესაფერისიპროფესიულიგანსჯისადაპროფესიულისკეპტიციზმისგამოყენებაში
ფირმისხარისხისმართვისსისტემისსხვაასპექტებმაცშესაძლოაშეუწყონხელი.

ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის  სხვა ას პექ ტე ბის მა გა ლი თე ბი, რომ ლებ მაც შე საძ ლოა ხე ლი  
შე უწყოს გა რი გე ბის გუნ დებს შე სა ფე რი სი პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯის და პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის 
გა მო ყე ნე ბა ში
• კულტურისდანერგვისმიზნითმძლავრიზომებისგატარება,რაცწარმოაჩენსფირმისერთგულებას

ხარისხისადმი.
• ხელმძღვანელობისმხრიდანხარისხზეპასუხისმგებლობისადაანგარიშვალდებულებისაღებადა

მათიმოქმედებებითადაქცევებითხარისხისადმიერთგულებისწარმოჩენა.
• გარიგებებისთვისშესაფერისირესურსებისგამოყოფა,ადამიანური,ტექნოლოგიურიდაფინანსური

რესურსებისჩათვლით(მაგ.,გარიგებისგუნდსშეიძლებადასჭირდესფინანსურირესურსებიექს
პერტისდანიშვნისანგარკვეულადგილებზეფიზიკურადმისვლისმიზნებისთვის).

• სათანადოინტელექტუალურირესურსებისშეამნა, მათშორისგარიგებისგუნდებისთვისგამაფრ
თხილებელი  შეტყობინების შექმნა ისეთგარემოებებთანდაკავშირებით,რომლებიც წარმოშობს
პროფესიულიგანსჯისადაპროფესიულისკეპტიციზმისსაჭიროებასდაამგარემოებებშიგარიგების
გუნდებისთვისმითითებებისმიცემა.

• გარიგებებისთვის პერსონალის გამოყოფის მართვა, მათ შორისიმისუზრუნველყოფა, რომ მათ
ჰქონდეთადეკვატურიდროსამუშაოსდამოვალეობებისშესასრულებლად.

• გარიგებებზედათანხმებასადაგაგრძელებისშესახებსათანადოგადაწყვეტილებებისმიღება,მაგა
ლითად,იმისგათვალისწინება,აქვსთუარაფირმასსათანადორესურსებიგარიგებისშესასრულებ
ლადდაფირმისსხვავალდებულებებისგათვალისწინებით,აქვსთუარაფირმასდროგარიგების
წამოსაწყებად.

• შესაბამისიტრენინგისჩატარება.
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რესურსები             
ხმსს1,პუნქტები:16(ვ),16(ნ),16(ო),16(ქ),
16(ღ),32,გ13,გ20–გ21,გ28დაგ86გ108

შემდეგბლოკშიშეჯამებულია,თუროგორშეიცვალახმსს1ამჟამადარსებულსტანდარტთანშედარებით
რესურსებთანმიმართებით:

• ახალი მოთხოვნები, რომელიც ეხება ტექნო
ლოგიური და ინტელექტუალური რესურსების
საჭიროებას, რაც ხარისხის მართვის სისტემის
ფუნქციონირებისადაგარიგებებისშესრულების
საშუალებასიძლევა.

• გაზრდილი მოთხოვნები ადამიანური რესურსე
ბისთვის,კერძოდ:
o ახალი მოთხოვნა, კომპეტენტური და ქმე
დითი ადამიანური რესურსების ქონა ხა
რისხის მართვის სისტემის ფუნქციონი
რებასთან დაკავშირებული ფუნქციების  ან
პასუხისმგებლობების შესასრულებლად და
პირების  გამოყოფა ხარისხის მართვის სის
ტემაში დავალებების/ფუნქციების შესასრუ
ლებლად.

o ახალი მოთხოვნა, რომელიც პირების გარე
წყაროებიდანმიღებასეხება(ე.ი.ქსელი,სხვა
ქსელისფირმა ან მომსახურების პროვაიდე
რი) როდესაც ფირმას ხარისხის მართვის
სისტემის ფუნქციონირების ან გარიგებების
შესასრულებლადარჰყავსპერსონალი;და

o ახალი მოთხოვნა, რომელიც ეხება პერ
სონალის ხარისხისადმი ერთგულებას და
ანგარიშვალდებულებას ან აღიარებას
დროული შეფასებების, ანაზღაურების, და
წინაურების და სხვა წამახალისებელი
ღონისძიებებისგზით.

• ახალი მოთხოვნა, რომელიც მომსახურების
პროვაიდერებს ეხება, ე.ი. მომსახურების პრო
ვაიდერების რესურსები შესაფერისია ხარისხის
მართვის სისტემასა და გარიგებების შესრულე
ბაშიგამოყენებისთვის.

ხკსს 1 უფრო მეტ სპეციალურ მო
თხოვნასმოიცავდაგარიგებისპარტ
ნიორისთვის,რომელიცეხებოდაგა
რიგებისპარტნიორისმოვალეობების
განსაზღვრას,ინფორმაციისმიწოდე
ბასდა ასევე მეთვალყურეობაზე პა
სუხისმგებელ პირთათვის გარიგების
პარტნიორის ვინაობისა და ფუნქცი
ისშესახებინფორმაციისმიწოდებას.
აღნიშნულიხმსს1შიშემდეგნაირად
არისგამოხატული:
• მეთვალყურეობაზე პასუხისმგე
ბელ პირთა ინფორმირება ხმსს
1შიმიღწეულია:
o კოტირებული საწარმოების
აუდიტში ხარისხის მართვის
სისტემის შესახებ მეთვალყუ
რეობაზე პასუხისმგებელ პირ
თა ინფორმირების მოთხოვ
ნით;და

o პრინციპებზედაფუძნებულიმო
თხოვნებით, რომლებიც ეხება
გარე კომუნიკაციას, როდესაც
ესმიზანშეწონილია.

• გარიგებისშესრულებისკომპონენ
ტიეხებაგარიგებისგუნდებისმო
ვალეობებს და განსაკუთრებულ
ყურადღებასგარიგებისპარტნიო
რისპასხისმგებლობასუთმობს.

რესურსებისკომპონენტიხარისხიმართვისსისტემისშექმნის,დანერგვისადაფუნქციო
ნირებისსაშუალებასიძლევა.შესაბამისად,რესურსებისკომპონენტისმრავალიასპექტი
შეიძლებადაემთხვესსხვაკომპონენტსდაგაამყაროსიგი.

ფინანსურირესურსებიცხარისხისმართვისსისტემისმნიშნელოვანიასპექტიადააუცილე
ბელიატექნოლოგიური,ინტელექტუალურიდაადამიანურირესურსებისმოსაპოვებლად.
იმისგათვალისწინებით,რომხელმძღვანელობაფინანსურირესურსებისმართვასადაგა
ნაწილებაზედიდგავლენასახდენს,ფინანსურირესურსებიხმსს1შიგანხილულიამმარ
თველობისადახელმძღვანელობისნაწილში.
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ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი: ხმსს 1-ის რო მე ლი ას პექ ტე ბი ეხე ბა პერ სო ნალს და სხვა,  
ფირ მის გა რე პირებს? 

ხმსს1შიგამოყენებულიტერმინი„ადამიანურირესურსები“მოიცავსიმგანსხვავებულპირებს,რომელ
თაცფირმაიყენებსხარისხისმართვისსისტემაშიანგარიგებებისშესრულებისპროცესში.

ხმს-ში ან გარიგების შესრულების პროცესში ჩართული პირები

ხმსშიანგარიგებისშესრულებაში
გამოყენებულიფირმისგარე
პირები,ე.ი.:

• ფირმისქსელშიდასაქმებული
პირები;

• მომსახურებისპროვაიდერის
მიერდასაქმებულიპირები.

პერსონალი_ფირმისპარტნიორები
დათანამშრომლები.

• თანამშრომლები_ფირმისმიერ
დაქირავებულიპროფესიონალები,
მათშორისექსპერტები;

• მასშიშედიანფირმისსხვა
სტრუქტურებისპარტნიორებიდა
თანამშრომლებიც(მაგ., ფირმის 
მომსახურების ცენტრის).

როდესაცხმსს1შიგამოიყენებატერმინი„პერსონალი“,იგიაღნიშნავსფირმაშიმომუშავეპირებს.

როდესაც ხმსს 1ში გამოიყენება ტერმინი „პირი“ ან „პირები“, იმის დადგენა, ვინ იგულისხმება ამ
პირებში,უნდამოხდესიმკონტექსტისშესაბამისად,რომელშიცისგამოიყენება.ისშეიძლებაეხებოდეს
კონკრეტულპირს,პირთაკონკრეტულჯგუფსანფირმისხარისხისმართვისსისტემაშიანგარიგებების
შესრულებისპროცესშიჩართულმთელადამიანურრესურსებს(ე.ი.პირებიფირმაშიდაპირებიფირმის
გარეთ).

ქვემოთმოცემულიმოთხოვნებიგვიჩვნებს,თუროგორშეიძლება,რომხმსს1,ზოგიერთშემთხვევაში,
ხარისხისმართვისსისტემაშიანგარიგებისშესრულებაშიმონაწილეყველაპირზევრცელდებოდესდა
სხვაშემთხვევაში_მხოლოდმათნაწილზე:

პირები ფირმაში

ფირმის გარე პირები

გარიგებისგუნდიშეიძლებამოიცავდესფირმაშიდასაქმებულანფირმისგარეპირებს
(მაგ.,კომპონენტისაუდიტორები)
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ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი: რო გორ უმ კ ლავ დე ბა ფირ მა ფირ მის გა რე პი რებს ხა რის ხის 
მარ თ ვის სის ტე მის ფარ გ ლებ ში

ხმსს1ისგ27პუნქტშიაღნიშნულია,რომთუფირმაგარეპირებსიყენებსხარისხისმართვისსისტემაში
ანგარიგებებისშესრულებისას,შესაძლოააუცილებელიიყოსგანსხვავებულიპოლიტიკისაანპროცედუ
რებისშემუშავებაფირმისმიერამპირთაქმედებებისთვის.

ყველა პირი, რომელიც 
მონაწილეობას იღებს 

ხარისხის მართვის სისტემაში 
ან გარიგების შესრულებაში 

მხოლოდ ფირმის 
წარმომადგენელი პირები 

(ე.ი. პერსონალი)

მხოლოდ ფირმის გარე 
პირები, რომლებიც 

მონაწილეობას იღებდნენ 
ხარისხის მართვის სისტემაში 
ან გარიგების შესრულებაში

მოთხოვ ნე ბის მა გა ლი თე ბი, 
რომ  ლე ბიც ვრცელ დე ბა

• 31ეპუნქტზე:გარიგებისგუნ
დის მოვალეობები, გარი
გების გუნდისა და მისი სა
მუშაოს ხელმძღვანელობა,
ზედამხედველობა და მიმო
ხილვა,პროფესიულიგანსჯა
დააზრთასხვადასხვაობები.

• 32(დ) პუნქტზე: გარიგების
გუნდის წევრებისა და პი
რების გამოყოფა ხარისხის
მართვის სისტემის ფარგ
ლებშიფუნქციების შესასრუ
ლებლად.

• 33(გ)პუნქტზე:ინფორმაციის
გაცვლაფირმასადაგარიგე
ბისგუნდებსშორის.

• 39ე პუნქტზე: პირები, რომ
ლებიც მონიტორინგის ღო
ნისძიებებსასრულებენ.

• 47ე პუნქტზე: მონიტორინ
გთან და რემედიაციასთან
დაკავშირებული საკითხე
ბისგაცნობაგარიგებისგუნ
დებისა და ხარისხის მართ
ვის სისტემის ფარგლებში
ფუნქციების შესასრულებ
ლადგამოყოფილი სხვა პი
რებისთვის.

მოთხოვ   ნე  ბის მა  გა  ლი  თე  ბი, 
რომ   ლე  ბიც ვრცელ   დე  ბა

• 28(ა)(iii) პუნქტზე: პერსო
ნალის პასუხისმგებლობა
ხარისხზე, რომელიც და
კავშირებულიაგარიგებების
შესრულებასთან ან ხარის
ხისმართვისსისტემისფარ
გლებში შესრულებულ მოქ
მედებებთან და ასევე მათ
მოსალოდნელქცევასთან.

• 29(ა) პუნქტზე: სათანადო
ეთიკურიმოთხოვნებიფირ
მისა და მისი პერსონალის
კონტექსტში.

• 32(ა)პუნქტზე:პერსონალის
დაქირავება, განვითარება
დაშენარჩუნება.

• 32(ბ)პუნქტზე:პერსონალის
ხარისხისადმიერთგულება.

• 33(ბ)პუნქტზე:პერსონალის
პასუხისმგებლობა ინფორ
მაციისგაცვლაზე.

• 34(ბ) პუნქტზე:დამოუკიდე
ბლობისმოთხოვნებისდაც
ვისდადასტურება.

მოთხოვ ნე ბის მა გა ლი თე ბი, 
რომ ლე ბიც ეხე ბა

• 29(ბ) პუნქტს: სათანადო
ეთიკურიმოთხოვნებისხვე
ბის კონტექსტში, რომლებ
საც ეხება ის სათანადო
ეთიკურიმოთხოვნები,რომ
ლებიცფირმასადაფირმის
გარიგებებზევრცელდება.

• 32(გ)პუნქტს:პირებისგარე
წყაროებიდანმიღება.
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მა გა ლი თე ბი, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გან ს ხ ვავ დე ბო დეს ფირ მის ის პო ლი ტი კა ან პრო ცე დუ რე-
ბი, რო მე ლიც ფირ მის პერ სო ნალ ზე ვრცელ დე ბა, იმ პო ლი ტი კის ან პრო ცე დუ რე ბი ს აგან, რო მ-
ლებიც ფირ მის გა რე პი რებ ზე ვრცელ დე ბა

32(დ)პუნქტიეხებაგარიგებისგუნდისისეთიწევრებისდანიშვნას,რომლებსაცაქვთსათანადოკომ
პეტენციადაშესაძლებლობები,ასევესაკმარისიდრომუდმივადხარისხიანიგარიგებებისშესასრუ
ლებლად.მასშიშედისფირმისნებისმიერიგარეპირი,რომელიცგარიგებასთანდაკავშირებულპრო
ცედურებსასრულებს.

პერსონალი ფირმის გარე პირები

პოლიტიკაანპროცედურები,რომელსაცფირმა
პერსონალისთვის ამუშავებს და ახორციელებს,
ეხება:

• პროცესებსადასისტემებს,რომელიცთვალ
ყურისდევნებასსაჭიროებს:

o გარიგებებსადაგარიგებისვადებს;

o პერსონალს,მათშორისმათდონეს,ტრე
ნინგს, გამოცდილებასა და შვებულების
დღეებს;

o გარიგებებს,რომლისთვისაცპერსონალია
გამოყოფილი;და

o მთლიანობაში პარტნიორებისა და უფ
როსი პერსონალისდამკვეთების პორტ
ფელს.

• როგორ წარადგენს გარიგების პარტნიო
რი ან გარიგების გუნდის სხვა უფროსი წევ
რიმოთხოვნასგარიგებისთვისგამოყოფილი
პერსონალისთვისანგარიგებასთანდაკავში
რებული პერსონალის  ცვლილებების საჭი
როებისათვის.

პოლიტიკაანპროცედურები,რომელსაცფირმა
ფირმისგარეპირებისთვისამუშავებსდაახორ
ციელებს,ეხება:
• სხვაქსელისფირმისანმომსახურებისპრო
ვაიდერისგან გარიგებისთვის გამოყოფილი
პირებისშესახებსაჭიროინფორმაციას(მაგ.,
მათიდონე,ტრენინგიდაგამოცდილება);

• ფაქტორებს, რომლებიც გასათვალისწინებე
ლიაიმისდადგენისას,აქვთთუარასხვაქსე
ლისფირმისანმომსახურებისპროვაიდერის
მიერგამოყოფილპირებსშესაბამისიკომპე
ტენციადა შესაძლებლობები (დადრო)და
კისრებულისამუშაოსშესასრულებლად;და

• როგორგადაიჭრება გარიგებისგუნდის წევ
რების კომპეტენციასა და შესაძლებლობებ
თანდაკავშირებულისაკითხი.

იმისგათვალისწინებით,რომსხვაქსელისფირ
მას ან მომსახურების პროვაიდერს შორის  შე
საძლოა ადგილი ჰქონდეს ურთიერთქმედებას,
ფირმამ შეიძლება განსაზღვროს, რომ ზემოთ
განხილულიპოლიტიკადაპროცედურებიგარი
გებისპარტნიორმაუნდაგანახორციელოს.

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი: კომ პო ნენ ტის აუდი ტო რე ბი

კომპონენტისაუდიტორებიშესაძლოაშემდეგნაირადდაინიშნონ:

• კომპონენტის აუდიტორიდამკვეთმა ან კომპონენტის ხელმძღვანელობამ შეიძლებადანიშნოს (მაგ.,
კომპონენტისაუდიტორიკომპონენტისაუდიტისთვისშეიძლებადაინიშნოსსაკანონმდებლო,მარეგუ
ლირებელიანსხვამიზეზებისგამო);

• შესაძლებელიაფირმამ,ანგარიგებისპარტნიორმაფირმისსახელითმოიძიოსკომპონენტისაუდიტორი,
ე.ი.:

o ფირმამშეიძლებაგამოავლინოსკომპონენტისაუდიტორისსაჭიროება,როდესაცფირმაადგენს,
დათანხმდესანგააგრძელოსთუარაგარიგება;ან

o გარიგების პარტნიორმა კომპონენტის აუდიტორის საჭიროება შესაძლოა გამოავლინოს მაშინ,
როდესაცგეგმავსდაასრულებსჯგუფისგარიგებას,ხოლოფირმისპოლიტიკაანპროცედურები
შეიძლებაადგენდეს,რომგარიგებისპარტნიორიფირმისსახელითეძებსკომპონენტისაუდიტორს.
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იმისმიუხედავად,თუროგორგამოვლინდაანდაინიშნაკომპონენტისაუდიტორი,ფირმაპასუხისმგებე
ლიაგანსაზღვროს,რომ:

• კომპონენტისაუდიტორისაგანმიღებულირესურსები(ე.ი.პირები)მიზანშეწონილიაგამოსაყენებლად;
და

• კომპონენტისთვისგამოყოფილპირებსაქვთშესაბამისიკომპეტენციადაშესაძლებლობები,მათშორის
საკმარისიდრომუდმივადხარისხიანიგარიგებებისშესასრულებლად.

ხმსს1ეხებაკომპონენტისაუდიტორებისადამათიკომპეტენციისადაშესაძლებლობებისმიზანშეწონი
ლობასშემდეგიმოთხოვნებისმიხედვით:

კომპონენტის აუდიტორები იმავე ქსელიდან, 
რომელსაც ფირმა მიეეკუთვნება:

• ხმსს 1-ის 32(დ) პუნქტი

• ხმსს 1-ის 48-52 პუნქტები (ქსელის  
მოთხოვნები ან ქსელის მომსახურება)

კომპონენტის აუდიტორები იმ ქსელის გარე-
დან, რომელსაც  ფირმა მიეკუთვნება, ან ფირ-
მიდან, რომელიც არ მიეკუთვნება ქსელს:

• ხმსს 1-ის 32(დ) პუნქტი

• ხმსს 1-ის 32(თ) პუნქტი (მომსახურების 
პროვაიდერი)

მა გა ლი თი, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა მოთხოვ ნე-
ბი ფაქ ტობ რი ვად გავ რ ცელ დეს ამა ვე ქსე ლის 
კომ პო ნენ ტის აუდი ტო რებ ზე 

ქსელსაქვსმოთხოვნები,რომლებიც:

• განაპირობებს ერთგვაროვნების მაღალ ხა
რისხს ქსელის ფირმის ხარისხის მართვის
სისტემაში;და

• განსაზღვრავს კრიტერიუმებს, რომელთა
დაცვაცაუცილებელია იმისათვის,რომპირი
გამოიყოს კომპონენტის სამუშაოს შესასრუ
ლებლად,როდესაცსხვაქსელისფირმაჯგუ
ფის აუდიტორია. ამ კრიტერიუმებში შედის
კომპეტენცია და უნარები, რომელთა დაკ
მაყოფილება აუცილებელია იმისათვის რომ
პირსდაეკისროს სამუშაოს შესრულება კომ
პონენტში.

ფირმა:

• იაზრებს ზემოთ აღწერილ ქსელის მოთხოვ
ნებს.

• გარიგების გუნდებისთვის ადგენს პოლიტი
კასა და პროცედურებს კომპონენტის აუდი
ტორთან(ე.ი.ქსელისსხვაფირმასთან)იმის
დადასტურებისმიზნით,რომპირები,რომელ
თაცდაკისრებული აქვთ კომპონენტის სამუ
შაოს შესრულება, აკმაყოფილებენ ქსელის
მოთხოვნებშიდადგენილკრიტერიუმებს.

მა გა ლი თი, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა მოთხოვ ნე-
ბი ფაქ ტობ რი ვად გავ რ ცელ დეს ქსე ლის გა-
რე დან მოწ ვე ულ კომ პო ნენ ტის აუდი ტო რებ ზე 

ფირმა აწესებს ისეთ პოლიტიკას ან პროცედუ
რებს,რომლებშიც:

• მითითებულიაინფორმაცია,რომელიცგარი
გებისპარტნიორმაუნდამოიპოვოს:

o სხვა ფირმის შესახებ, რომელიც კომპო
ნენტისაუდიტორადარისდანიშნული,მა
გალითად დარგში მათი გამოცდილების,
ბაზარზერეპუტაციის,სხვაფირმასთანად
რინდელი გამოცდილების და მარეგული
რებელიშემოწმებებისშედეგებთანდაკავ
შირებულისაჯაროინფორმაციისშესახებ;
და

o კომპონენტის სამუშაოს შესასრულებლად
სხვა ფირმის მიერ დანიშნული პირების
კომპეტენციისადაუნარებისშესახებ.

 ამპოლიტიკაშიდაპროცედურებშიშესაძლოა
ისიციყოსმითითებული,თუროგორმოიპო
ვება ეს ინფორმაცია (მაგ., პირების კომპე
ტენციასა და უნარებთან დაკავშირებული
ინფორმაცია შესაძლოა ჯგუფის აუდიტის ინ
სტრუქციებითიყოსმოთხოვნილი).

• განსაზღვრულია კრიტერიუმები, რომლებიც
გარიგების პარტნიორმა უნდა განიხილოს,
რათადაადგინოს:

o არისთუარასხვაფირმისგამოყენებამი
ზანშეწონილიკომპონენტისსამუშაოსშეს
რულებისას;და
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• გარიგების გუნდებისთვის ადგენს პოლიტი
კასა და პროცედურებს, რათა განიხილონ,
პირები, რომელთაც დაკისრებული აქვთ
კომპონენტის სამუშაოს შესრულება, აკ
მაყოფილებენთუარანებისმიერდამატებით
მოთხოვნას ისე, რომ მათი გამოყენება
მიზანშეწონილია გარიგების შესრულებისას
დააქვთთუარაშესაბამისიკომპეტენციადა
შესაძლებლობები.

• განიხილავს ქსელიდან მიღებულ ინფორმა
ციასქსელისფირმებშიჩატარებულიქსელის
მონიტორინგის ღონისძიებების საერთო შე
დეგების შესახებ და მიუთითებს თუ არა ეს
ინფორმაცია იმაზე, რომ ქსელის სხვა ფირ
მების მიერდანიშნული პირების გამოყენება
შეიძლება არ იყოს მიზანშეწონილი ფირმის
მიერშესასრულებელჯგუფისგარიგებებში.

• გარიგებისგუნდებსგადასცემსქსელიდანმო
პოვებულ ინფორმაციას, ქსელის ფირმებში
ჩატარებულიქსელისმონიტორინგისღონის
ძიებებისსაერთოშედეგებისშესახებ;

• ადგენს პოლიტიკას ან პროცედურებს იმ გა
რემოებებთან გასამკლავებლად, როდესაც
გარიგების პარტნიორს კითხვები აქვს სხვა
ქსელის ფირმის მიერ კომპონენტში სამუ
შაოს შესრულებასთან ან სამუშაოს შესასრუ
ლებლადდანიშნულიპირებისკომპეტენციასა
დაუნარებთანდაკავშირებით,მათშორის:
o მოსთხოვოს გარიგების პარტნიორს სა
კითხის შესახებ ინფორმაცია გადასცეს
ფირმას,სხვაფირმას,საწარმოსმეთვალ
ყურეობაზეპასუხისმგებელპირებსანკომ
პონენტისხელმძღვანელობას;და

o იმ შემთხვევაში, თუ საკითხი ვერ გადა
იჭრება, გარიგების პარტნიორმა უნდა
მოითხოვოს დამატებითი რესურსები ან
გააძლიეროსკომპონენტშიშესრულებული
სამუშაოსხელმძღვანელობა,ზედამხედვე
ლობადამიმოხილვა.

o პირებს, რომლებიც კომპონენტის სამუშა
ოს შესასრულებლად სხვა ფირმის მიერ
არიანდანიშნულნი, აქვთთუარაშესაბა
მისიკომპეტენციადაუნარები,მათშორის
საკმარისი დრო, სამუშაოს ხარისხიანად
შესასრულებლად.

• ყურადღებაეთმობაიმას,თუროგორუნდაგა
უმკლავდესგარიგებისპარტნიორიგარემოე
ბებს,როდესაც სხვაფირმის გამოყენება არ
არისმიზანშეწონილიანგამოყოფილპირებს
არაქვთშესაბამისიკომპეტენციადაუნარები,
მათშორისსაკმარისიდრო,კერძოდ:

o მოსთხოვოს გარიგების პარტნიორს, სა
კითხის შესახებ ინფორმაცია გადასცეს
ფირმას,სხვაფირმას,საწარმოსმეთვალ
ყურეობაზეპასუხისმგებელპირებსანკომ
პონენტისხელმძღვანელობას;და

o იმშემთხვევაში,თუსაკითხივერგადაიჭ
რება, გარიგების პარტნიორმა უნდა მო
ითხოვოს დამატებითი რესურსები ან გა
აძლიეროს კომპონენტში შესრულებული
სამუშაოს ხელმძღვანელობა, ზედამხედ
ველობადამიმოხილვა.

ასს220(გადასინჯული)ეხებაგარიგებისპარტნიორისპასუხისმგებლობას,რომგანსაზღვროსგარიგებისგუნდისთვისდროულადარისგამოყოფილიანხელმისაწვდომიგარიგებისშესასრულებლად
საკმარისიდაშესაფერისირესურსები.ჯგუფისაუდიტისშემთხვევაში,კომპონენტისაუდიტორებიგარიგე
ბისგუნდისნაწილიარიანდა,მაშასადამე,ასს220ის(გადასინჯული)დებულებებიკომპონენტისაუდიტო
რებზეცვრცელდება.

ასს600ში8განხილულიაჯგუფისაუდიტისთვისსპეციფიკურისაკითხებიდამოიცავსმოთხოვნებსდამათ
გამოყენებასთანდაკავშირებულმასალას,რომელიცეხებაჯგუფისაუდიტორისპასუხისმგებლობასკომპო
ნენტისაუდიტორისჩართულობისას.

8.ასს600,„სპეციფიკურისაკითხები_ჯგუფისფინანსურიანგარიშგებისაუდიტი(კომპონენტისაუდიტორებისსამუშაოსჩათვლით)“



49

ხმსს 1: დანერგვის სახელმძღვანელო

ტექ ნო ლო გი უ რი რე სურ სე ბი: ტექ ნო ლო გი უ რი რე სურ სე ბის მოქ მე დე ბის სფე რო ხმსს 1-ში

ფირმისმიერგამოყენებულიყველატექნოლოგიურირესურსიარგანეკუთვნებახმსს1ისმოქმედების
სფეროს.ტექნოლოგიურირესურსებიშეიძლებამრავალმიზანსემსახურებოდესფირმაშიდაზოგიერთი
მათგანიშესაძლოადაკავშირებულიარიყოსხარისხისმართვისსისტემასთან.ხმსს1ისგ99პუნქტში
მითითებულია,რომქვემოთმოცემულიტექნოლოგიურირესურსებიხმსს1ისმიზნებისშესაბამისია:

ხარისხის მართვის სისტემის 
შექმნის, დანერგვისა 

და ფუნქციონირებისას 
გამოყენებული 

ტექნოლოგიური რესურსები

ტექნოლოგიური რესურსები, 
რომლებსაც გარიგების 

გუნდები იყენებენ  გარიგების  
შესრულებისას

ტექნოლოგიური რესურსები, 
რომელიც მნიშვნელოვანია 

სტ გამოყენებითი 
პროგრამების ეფექტური 
ფუნქციონირებისთვის

მაგალითები:
• სტ გამოყენებითი პროგრა
მები დამოუკიდებლობის მო
ნიტორინგისა და დამკვეთ
თან ურთიერთობაზედათან
ხმებისა და გაგრძელების
პროცედურებისთვის.

• სტ გამოყენებითი პროგრა
მები, რომლებიც ხარისხის
მართვის სისტემის მონიტო
რინგისთვისგამოიყენება.

• სტგამოყენებითიპროგრამები
დროის აღრიცხვისა და პერ
სონალის დასვენების დღეებ
ზეთვალყურისდევნებისთვის.

• სტგამოყენებითიპროგრამე
ბიტრენინგებისადაპერსო
ნალის საქმიანობის შეფასე
ბისხელშესაწყობად.

• სტ გამოყენებითი პროგრა
მებიბიუჯეტისშედგენისთვის
(ფინანსურირესურსებისდა
გეგმვადაგანაწილება).

• სტგამოყენებითიპროგრამები
გარიგების დოკუმენტების შე
ნახვისადაშენარჩუნებისთვის.

• სტგამოყენებითიპროგრამე
ბიკონსულტაციებისაღრიცხ
ვისა და თვალყურის დევნე
ბისთვის.

მა  გა  ლი  თე  ბი:

• სტ გამოყენებითი პროგრა
მები, რომლებიც გარიგების
დოკუმენტების მომზადებისა
დაშედგენისასგამოიყენება.

• სტ გამოყენებითი პროგრა
მები, რომლებიც ინტელექ
ტუალური რესურსებისთვის
გამოიყენება (მაგ., სტ გა
მოყენებითი პროგრამები
პოლიტიკის სახელმძღვანე
ლოებითადა მეთოდოლო
გიებით).

• სტ გამოყენებითი პროგრა
მები,რომლებიცავტომატი
ზებულინსტრუმენტებადდა
მეთოდებად გამოიყენება,
მათშორისექსელისპროგ
რამისა და ექსელის პროგ
რამაში ჩატვირთული მაკ
როსებისგამოყენება.

მა გა ლი თე ბი:

• ოპერაციული სისტემები და
მონაცემთაბაზები,რომლე
ბიც ხელს უწყობს ხარისხის
მართვის სისტემის ფუნქცი
ონირებისას ან გარიგებე
ბის შესრულებისას გამო
ყენებულ სტ გამოყენებითი
პროგრამებს.

• ტექნიკური უზრუნველყოფა,
რომელიც ხელს უწყობს სტ
გამოყენებითი პროგრამე
ბის ფუნქციონირებას (მაგ.,
ქსელის სისტემები და მომ
ხმარებელთატექნიკურიუზ
რუნველყოფა, მაგალითად
პორტატიული კომპიუტერე
ბით).

• სტსისტემები,რომლებიცგა
მოიყენებაოპერაციულსის
ტემებსადასტგამოყენებით
პროგრამებზე წვდომის სა
მართავად (მაგ., პაროლის
აპლიკაციები).

ხმსს 1ის მოთხოვნების გამოყენებასთან დაკავშირებული მასალა, რომელიც მოცემულია გ99 პუნქტში,
მოიცავს მაგალითებს, რომლებიც  წარმოაჩენს, თუ როგორ შეიძლება განსხვავდებოდეს შესაბამისი
ტექნოლოგიურირესურსებინაკლებადრთულფირმასადამეტადრთულფირმასშორის.
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რესურსებმაშესაძლოაშექმნასისეთიპირობები,მოვლენები,გარემოებები,ქმედებებიან
აკრძალვები,რამაცშეიძლებახარისხისრისკებიწარმოშვას.შესაბამისად,ხმსს1ისგ25
პუნქტისმიხედვით,ხარისხისრისკებისგანსაზღვრისადაშეფასებისდროს,ფირმასმო
ეთხოვებათავისირესურსებისცოდნა.
ქვემოთმოცემულიაპირობებთან,მოვლენებთან,გარემოებებთან,ქმედებებთანანაკრ
ძალვებთანდაკავშირებულიტექნიკურირესურსები,რომლებმაცშეიძლებახარისხისრის
კებისხვაკომპონენტებშიცწარმოშვას.
• გარიგებისგუნდებიშეიძლებაზედმეტადიყვნენდამოკიდებულებისტგამოყენებით
პროგრამებზედაამსტგამოყენებითმაპროგრამებმაშეიძლებაარაზუსტადდაამუ
შაოსმონაცემები,დაამუშაოსარაზუსტიმონაცემები,ან_ორივე.ამანშეიძლებაწარ
მოშვასგარიგებისშესრულებასთან,განსაკუთრებით,სათანადოპროფესიულისკეპ
ტიციზმისგამოყენებასთანდაკავშირებულიხარისხისრისკები.

• უსაფრთხოების დარღვევებმა შეიძლება მომხმარებელთა მონაცემებზე უნებართვო
წვდომაგამოიწვიოს,რამაცშეიძლებასათანადოეთიკურმოთხოვნებთანდაკავშირებუ
ლიხარისხისრისკებიწარმოშვას,ე.ი.ინფორმაციისკონფიდენციალობისდარღვევები.

ტექ ნო ლო გი უ რი რე სურ სე ბი: გა რი გე ბის გუნ დე ბის მიერ ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე-
ბი სა და მე თო დე ბის (ATT) გა მო ყე ნე ბა  

გარიგებისგუნდებმააუდიტისპროცედურებისშესრულებისასშეიძლებაგამოიყენონავტომატიზებულიინს
ტრუმენტებიდამეთოდები.ზოგიერთშემთხვევაში,ავტომატიზებულიინსტრუმენტებიდამეთოდებიშეიძ
ლებაფირმისმიერიყოსუზრუნველყოფილიდადამტკიცებული,სხვაშემთხვევაში,შეიძლებაგარიგების
გუნდმამოიპოვოს.ორივეშემთხვევაში,ფირმისხარისხისმართვისსისტემამყურადღებაუნდაგაამახვი
ლოსავტომატიზებულიინსტრუმენტებისადამეთოდებისშესაბამისობაზე,თუნდაც,იგიგარიგებისგუნდის
მიერიყოსმოპოვებული.მაგალითად,ხმსს1ისგ101პუნქტშიგანმარტებულია,რომფირმამუნდა:
• სპეციალურადაკრძალოსავტომატიზებულიინსტრუმენტებიდამეთოდებიანმისიფუნქციებისგამო
ყენებაგარკვეულდრომდე,სანამარდადგინდება,რომისინისათანადოდმუშაობსდაარდამტკიც
დება,რომშესაძლებელიამათიგამოყენებაფირმაში.

• დააწესოსპოლიტიკაანპროცედურებიისეთიშემთხვევებისთვის,როდესაცგარიგებისგუნდიიყენებს
ავტომატიზებულინსტრუმენტებსადამეთოდებს,რომელიცფირმასარდაუმტკიცებია.მაგალითად,
გარიგების გუნდს უნდა მოეთხოვებოდეს, კონკრეტული საკითხების გათვალისწინებით (მაგ.,
ამოსავალიმონაცემები,როგორმუშაობსავტომატიზებულიინსტრუმენტებიდამეთოდები,აღწევსთუ
არაავტომატიზებულიინსტრუმენტებისადამეთოდებისგამოყენებითმიღებულიშედეგებიდასახულ
მიზანს) მანამ დაადგინოს შესაფერისია თუ არა ავტომატიზებული ინსტრუმენტები და მეთოდები
გამოყენებისთვის,სანამმასგამოიყენებენგარიგებისშესრულებაში.

აუდიტისადამარწმუნებელიმომსახურებისსაერთაშორისოსტანდარტებისსაბჭომ(IAASB)
შეიმუშავა ავტომატიზებული ინსტრუმენტებისა და მეთოდების (ATT) გამოყენებასთან
დაკავშირებულიარასავალდებულოდამხმარემასალააუდიტორებისთვის.
აღნიშნულსახელმძღვანელოშიგანმარტებულია,რაგავლენაშეიძლებაჰქონდესგარი
გებისდოკუმენტაციას,როდესაცფირმადაამტკიცებსანარდაამტკიცებსავტომატიზებულ
ინსტრუმენტებსადამეთოდებს.
IAASBმა,ასევე,შეიმუშავასაწარმოსსისტემებისმიერშექმნილიინფორმაციისდაATTის
გამოყენებისას ტექნოლოგიაზე ზედმეტი დამოკიდებულების რისკებთან დაკავშირებული
არასავალდებულოდამხმარემასალა.
სახელმძღვანელოშიგანმარტებულია,როგორშეუძლიათფირმებსგარიგებისგუნდების
დახმარებაავტომატიზებულიინსტრუმენტებისადამეთოდებისგამოყენებისას, კერძოდ,
როგორუნდაგაუმკლავდნენავტომატიზაციისმიკერძოებისადაავტომატიზაციაზეზედმეტი
დამოკიდებულებისრისკებს.
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მომსახურების პროვაიდერები: მომსახურების პროვაიდერების მოქმედების/გამოყენების 
სფერო ხმსს 1-ში    

ხმსს1აღიარებს,რომფირმასშეიძლებაარჰქონდესყველა
საჭირო შიდა რესურსი და, შესაბამისად, შეიძლება დასჭირ
დეს მომსახურების პროვაიდერების რესურსების გამოიყენე
ბა.მომსახურებისპროვაიდერებისრესურსებიმოიცავსტექნო
ლოგიურ,ინტელექტუალურანადამიანურრესურსებს,რომლებსაცფირმაიყენებსხარისხისმართვის
სისტემაში ან გარიგებების შესრულებაში. ეს გულისხმობს იმ სხვაფირმების ადამიანურირესურსების
გამოყენებას(მაგ.,კომპონენტისაუდიტორები),რომლებიცარმიეკუთვნებაფირმისქსელს.

ფირმასუფლებაარააქვსსხვამომსახურეორგანიზაციასგადასცესხარისხისმართვისსისტემა (მისი
ფუნქციონირება)ანამსისტემაზეპასუხისმგებლობა;ამისნაცვლად,მომსახურებისპროვაიდერებისსერ
ვისებიფირმასეხმარებახმსს1ისმოთხოვნებისშესრულებაში.შედეგად,მომსახურებისპროვაიდერე
ბისრესურსებისგამოყენებისას,ფირმავალდებულიადარწმუნდეს,რომადეკვატურიარესურსები,რომ
ლებიცხარისხისმართვისსისტემასადაგარიგებებისშესრულებაშიგამოიყენება.

მომსახურებისპროვაიდერიშეიძლებაფირმამანგარიგებისგუნდმადაიქირაოს.მეტიც,შეიძლებაისე
თიგარემოებაშეიქმნას,როდესაცმომსახურებისპროვაიდერსსხვამხარედაიქირავებს(მაგ.,სხვაფირ
მისკომპონენტისაუდიტორისშემთხვევაში,რომელიცარშედისფირმისქსელში).ნებისმიერშემთხვევა
ში,ფირმისხარისხისმართვისსისტემამუნდაგანსაზღვროსმომსახურებისპროვაიდერისშესაბამისობა,
თუნდაც,გარიგებისგუნდის,ანსხვამხარისმიერიყოსდაქირავებული.მაგალითად,როდესაცმომსახუ
რებისპროვაიდერიდანიშნულიაგარიგებისგუნდისმიერ,ფირმამშეიძლებაშეიმუშავოსისეთიპოლი
ტიკაანპროცედურები,სადაცგანმარტებულიიქნებასაკითხები,რომლებიცგარიგებისგუნდმამომსახუ
რებისპროვაიდერისდაქირავებისასუნდაგაითვალისწინოს.

ხმსს 1ის გ175 პუნქტი მოიცავს
ქსელის მოთხოვნებს ან ქსელის
მომსახურებებს.

მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რე ბი: სხვა დას ხ ვა ხა რის ხის რის კი და გრა და ცი ას თან  
და კავ ში რე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი  

ფირმამ ხარისხის მართვის სისტემაში ან გარიგებების შესრულებაში შეიძლება გამოიყენოს მომსახუ
რებისპროვაიდერებისმრავალირესურსი.მომსახურებისპროვაიდერებისრესურსებთანდაკავშირებუ
ლიხარისხისრისკებისხასიათიდახარისხისრისკებისგამომწვევიმიზეზებისშეფასებაშეიძლებასხვა
დასხვაგვარიიყოს. შედეგად,ფირმისსაპასუხოზომებისხასიათი, ვადებიდამოცულობა,რომლებიც
მომსახურებისპროვაიდერისრესურსებისადეკვატურობასთანდაკავშირებულხარისხისრისკებსეხება,
შეიძლებასხვადასხვაგვარიიყოს.აღსანიშნია,რომზოგიერთშემთხვევაში,ფირმამშეიძლებადაადგი
ნოს, რომ არ არსებობს მომსახურების პროვაიდერებისგან მიღებულ რესურსებთან დაკავშირებული
ხარისხისრისკი,რაციმასნიშნავს,რომფირმასშეიძლებაარდასჭირდესამრესურსებთანდაკავშირე
ბულისაპასუხოზომებისშემუშავებადადანერგვა.

თუკიფირმაფირმისქსელშიარსებულრესურსებსიყენებს(ტექნოლოგიური,ინტელექ
ტუალურიანადამიანურირესურსები),ე.ი.ქსელის,სხვაქსელისფირმისანფირმის
ქსელშიარსებულსხვასტრუქტურისანორგანიზაციისრესურსებს,ამგვარირესურსები
არმიიჩნევამომსახურებისპროვაიდერებისრესურსებად,არამედმიიჩნევაროგორც
ხმსს1ის48ედა52ეპუნქტებისნაწილი(ე.ი.ფირმისპასუხისმგებლობებიქსელის
მოთხოვნებისანქსელისმომსახურებისგამოყენებისას).
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ფაქ ტო რე ბი, რომ ლებ მაც შე იძ ლე ბა გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რებ თან და-
კავ ში რე ბულ ხა რის ხის რის კებ ზე, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, გავ ლე ნას ახ დენს ფირ მის სა პა სუ-
ხო ზო მე ბის ხა სი ათ ზე, ვა დებ სა და მო ცუ ლო ბა ზე.

ფაქტორების  
მაგალითები

ფაქტორების მაგალითები, რომლებიც გავლენას  
ახდენს ხარისხის რისკებზე.

რესურსისაღწერა მომსახურებისპროვაიდერისტექნოლოგიურირესურსებისგამოყენები
სას,ხარისხისრისკებიშეიძლებამოიცავდეს:

• საინფორმაციოტექნოლოგიებისსაჭიროგანახლებებისნაკლებობას,
რისშედეგადაციგიხდებაარასაიმედოდაგამოუსადეგარიშესაბამი
სად,არცხმსშიანგარიგებისშესრულებაშიგამოყენებისთვისარარის
შესაფერი.

• მომხმარებელთამონაცემებზეწვდომას,კერძოდ,როდესაცმონაცემე
ბიინახებამონაცემთაბაზაში,რომლისმართვასდაოპერირებას,მომ
სახურებისპროვაიდერიახორციელებსშეიძლებაგამოიწვიოსკონ
ფიდენციალობისდარღვევა.

მომსახურებისპროვაიდერისადამიანურირესურსებისგამოყენებისას,
ხარისხისრისკებიშეიძლებამოიცავდეს:

• შესაბამისიკომპეტენციისადაუნარებისნაკლებობას,რაცსაჭიროაიმ
საქმიანობისშესრულებისთვის,რომლისთვისაცადამიანურირესურსია
გამოყოფილი,იწვევსრესურსისშეუსაბამობასფირმისხმსსადაგარი
გებებისშესრულებაში.

• მომსახურებისპროვაიდერებისმიერდაქირავებულიპირებისშეცვლას
(მაგ.,სხვათანამდებობაზეგადაყვანისგამო)იმფუნქციებისშესრულე
ბისას,რომლისთვისაც ისინი იყვნენდაქირავებულებიდა ახალი პი
რებისდანიშვნას,რომელთაცარგააჩნიათსუბიექტისსაქმიანობასთან
დაკავშირებულიშესაბამისიგამოცდილება.

ფირმის პასუხისმგებლო
ბა,მიიღოსრესურსისგა
მოყენებიასთან დაკავში
რებითშემდგომიზომები:

• ფირმაიყენებსმომსახურებისპროვაიდერისსტგამოყენებითპროგ
რამას,რომელიცარისმზაპაკეტი.სტგამოყენებითპროგრამისგა
მართულ მდგომარეობაში მუშაობას მომსახურების პროვაიდერი უზ
რუნველყოფს.მომსახურებისპროვაიდერიავტომატურადავრცელებს
განახლებებს და განახლების მიღებისთვის ფირმა ავტომატიზებულ
შეტყობინებასიღებს.ამშემთხვევაში,ვინაიდანფირმასსტგამოყენე
ბითპროგრამასთანდაკავშირებითშედარებითცოტაპასუხისმგებლო
ბა აქვს, ხარისხისრისკები შეიძლებადაკავშირებული იყოს შემდეგ
ასპექტებთან:

o შეესაბამებათუარასტგამოყენებითიპროგრამაიმდანიშნულე
ბას,რომლისთვისაცმასგამოიყენებენ;

o უზრუნველყოფსთუარამომსახურებისპროვაიდერისაჭიროგა
ნახლებებისმოწოდებას;და

o რისკიიმისა,რომფირმაარმიიღებსავტომატიზებულგანახლებებს.



53

ხმსს 1: დანერგვის სახელმძღვანელო

• ფირმაიყენებსმომსახურებისპროვაიდერისსტგამოყენებითპროგ
რამას.  მიუხედავად იმისა, რომ სტ გამოყენებითი პროგრამა მზა
პაკეტია და მის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს მომსახურე
ბის პროვაიდერი, ფირმა ეყრდნობა სპეციალურად შემუშავებულ
პროგრამებს,რომლებიცფირმას,სტგამოყენებითპროგრამისსხვა
პროგრამებთანინტეგრირებისსაშუალებასაძლევს.გარდაამისა,სტ
გამოყენებითპროგრამისგამოყენებისას,ფირმასმთელირიგიპასუ
ხისმგებლობააკისრია,მათშორის:

o ფირმისსპეციფიკური მონაცემების მონაცემთა ბაზაში შეყვანადა
შენახვა;და

o სტ გამოყენებით პროგრამის ფუნქციურ შესაძლებლოებთან და
კავშირებულისხვადასხვავარიანტისშერჩევა,რაცმოითხოვსპე
რიოდულ გადახედვას, ვინაიდან ფუნქციური შესაძლებლობები
შეიძლება შეიცვალოს, როდესაც მომსახურების პროვაიდერი სტ
გამოყენებითპროგრამასგანაახლებს.

 ამ შემთხვევაში, გარდა ხარისხის რისკებისა, რომლებიც აღწერი
ლია ზემოთ, მაგალითებში (შეესაბამებათუ არა სტ გამოყენებითი
პროგრამა იმ დანიშნულებას, რომლისთვისაც მას გამოიყენებენ)
ანრომლებიცდაკავშირებულია სტ პროგრამების განახლებებთან,
ფირმამშეიძლებადაადგინოსსხვახარისხისრისკებიც,რომლებიც
დაკავშირებულიაშემდეგასპექტებთან:

o სპეციალურად შემუშავებული პროგრამები, რომლებიც გამართუ
ლადარმუშაობს;

o ფირმისსპეციფიკურიმონაცემები,რომლებიცარასწორადააშეყ
ვანილიანარარისსათანადოდშენახული;და

o შერჩეულიფუნქციურიშესაძლებლობებისშეუსაბამობა.

მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რე ბი: მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რე ბის გან ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა   

ხმსს1ისგ107პუნქტშიგანმარტებულია,რომიმისდასადგენად,არისთუარამომსახურებისპროვაიდე
რისრესურსებიხარისხისმართვისსისტემასადაგარიგებებისშესრულებაშიგამოსაყენებლადვარგისი,
ფირმასმომსახურებისპროვაიდერებისადამათმიერმოწოდებულირესურსებისშესახებინფორმაციის
მოპოვებაშეუძლიამთელირიგიწყაროებიდან.ხშირად,ასეთიინფორმაციისმოპოვებაშესაძლოააუცი
ლებელიიყოსუშუალოდმომსახურებისპროვაიდერისგან.

იმპირობებში,როდესაცმომსახურებისპროვაიდერიფირმისთვისსაჭიროინფორმაციისმიწოდებასარ
უზრუნველყოფსდაფირმასარშეუძლიამოიპოვოსალტერნატიულიინფორმაცია,რათადარწმუნდეს,
რომმომსახურებისპროვაიდერიშესაფერისიახარისხისმართვისსისტემასადაგარიგებებისშესრულე
ბაშიგამოსაყენებლად,ფირმასშეუძლიაისარგებლოსალტერნატიულიმომსახურებისპროვაიდერით.
ზოგიერთ შემთხვევაში,ფირმა შეიძლება იძულებული იყოს, გამოიყენოს კონკრეტული მომსახურების
პროვაიდერი,ხოლოფირმავერდარწმუნდებარესურსისსათანადოგამოყენებაში,შესაძლოა,მასსხვა
ზომებისმიღებადასჭირდესშექმნილვითარებაზესათანადორეაგირებისთვის.
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გა რე მო ე ბე ბის მა გა ლი თე ბი, რო დე საც ფირ მა იძუ ლე ბუ ლია გა მო ი ყე ნოს მომ სა ხუ რე ბის 
კონკრეტული პრო ვა ი დე რი და ქმე დე ბე ბი, რომ ლე ბიც ფირ მამ შე იძ ლე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს, თუ 
იგი ვერ დარ წ მუნ დე ბა რე სურ სის გა მო ყე ნე ბის შე სა ბა მი სო ბა ში  

გარემოებების მაგალითები ფირმის მიერ განსახორციელებელი 
ქმედებების მაგალითები

ქსელი მოითხოვს,ფირმამ გამოიყენოს სპეცია
ლური გარე სტ გამოყენებითი პროგრამა, რო
მელიც პროგრამული უზრუნველყოფის პროვა
იდერმა შეიმუშავა. პროგრამული უზრუნველყო
ფის პროვაიდერი სტ გამოყენებით პროგრამას
ავრცელებს რეგიონალური დისტრიბუტორების
საშუალებით და, შესაბამისად, ფირმა პასუხის
მგებელია სტ გამოყენებითი პროგრამის უშუა
ლოდ რეგიონალური დისტრიბუტორისგან მი
ღებასადამათთანხელშეკრულებისპირობებზე
მოლაპარაკებაზე.
აქედან გამომდინარე, პროგრამული უზრუნ
ველყოფის პროვაიდერი მიიჩნევა ფირმისთვის
მომსახურების პროვაიდერად და ფირმამ უნ
და გაარკვიოს, არისთუ არა სტ გამოყენებითი
პროგრამა გამოსაყენებლად ვარგისი. ფირმამ
რეგიონალურ დისტრიბუტორს ინფორმაციის
მიწოდება მოსთხოვა იმის დასადასტურებლად,
თუ რამდენად შესაფერისია სტ გამოყენებითი
პროგრამა გამოყენებისთვის, თუმცა, რეგიონა
ლურმა დისტრიბუტორმა ფირმის მოთხოვნებს
არუპასუხა.

ფირმამ დამატებით შეიძლება განიხილოს აღ
ნიშნულისაკითხიქსელთანდამოსთხოვოსმას
პროგრამული უზრუნველყოფის პროვაიდერის
გლობალური სათავო ოფისისგან საჭირო ინ
ფორმაციის მოპოვება. გარდა ამისა, ფირმამ
შეიძლება განსაზღვროს უფრო სპეციფიკური
ხარისხისრისკები,რომლებიცდაკავშირებულია
გარკვეულსტპროგრამებთანდამათზეუშუალო
რეაგირებამოახდინოს.მაგალითად,ფირმამშე
იძლებადაადგინოს,რომარსებობსრისკიიმისა,
რომსტპროგრამაგარკვეულგამოთვლებსშეც
დომით ატარებს და ისეთი პოლიტიკა ან პრო
ცედურები განახორციელოს, რომლებიც სტ
გამოყენებითი პროგრამის მიერ ჩატარებული
გამოთვლების ხელახლა შესასრულებლად გა
რიგებისგუნდებისჩართულობასმოითხოვს.

შეიძლება არსებობდეს გარემოებები, როდესაც მომსახურების პროვაიდერი ფირმას
გადასცემს მარწმუნებელ ანგარიშს მის რესურსებთან დაკავშირებული კონტროლის
მექანიზმებისაღწერილობისადადიზაინისშესახებდაზოგიერთშემთხვევაში,ანგარიში
შეიძლება მოიცავდეს ამ კონტროლის მექანიზმების ფუნქციონირების ეფექტიანობის
შესახებ რწმუნებასაც. თუმცა, ხმსს 1ის მიზნებისთვის, მომსახურების პროვაიდერის
მარწმუნებელიანგარიშისმოპოვებააუცილებელიარარის.
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ინფორმაცია და კომუნიკაცია           
ხმსს1,პუნქტები:
33,გ109გ115

ქვემოთ აღწერილია, თუ როგორ შეიცვალა ხმსს 1 არსებულ არსებულ სტანდარტთან შედარებით
ინფორმაციასადაკომუნიკაციასთანმიმართებით.

• ხმსს1ისახალიკომპონენტი.

• ინფორმაციის მიღების, წარმოების, გამოყე
ნებისადაგადაცემისახალიდაგაძლიერე
ბული მოთხოვნები, რაც ხარისხის მართვის
სისტემისშექმნას,დანერგვასადაფუნქციო
ნირებასუზრუნველყოფს.ახალიმოთხოვნე
ბიეხება:

o ფირმისსაინფორმაციოსისტემას;

o ფირმის კულტურას, ინფორმაციისა და
კომუნიკაციის კონტექსტში (ე.ი., პერსო
ნალის პასუხისმგებლობის გაცნობიერება
და განმტკიცება ფირმასთან და ერთმა
ნეთთანინფორმაციისგაცვლისმიზნით).

o ფირმასადაგარიგებისგუნდებსშორისინ
ფორმაციისგაცვლას(შენიშვნა:ესგაუმჯო
ბესდახკსს1ისმიხედვით,რომელიცმო
ითხოვს,რომფირმამგააცნოსპერსონალს
თავისიპოლიტიკაანპროცედურები).

o ინფორმაციისგადაცემასფირმისქსელის
ფარგლებში და მომსახურების პროვაი
დერისთვის.

o ხარისხის მართვის სისტემასთან გარე
დან დაკავშირებულ სხვა კომუნიკაციებს,
ე.ი.,როდესაცმასკანონი,რეგულაციაან
პროფესიულისტანდარტებიმოითხოვსან
ხარისხისმართვისსისტემისგარემხარეე
ბისმხარდაჭერას.

ხკსს1ისზოგიერთიელემენტიმოი
ცავდა კომუნიკაციასთან დაკავშირე
ბულ მოთხოვნებს, მაგალითად, და
მოუკიდებლობის საკითხებსა და გა
რიგების პარტნიორის პასუხისმგებ
ლობების ინფორმირებასთან დაკავ
შირებულ კომუნიკაციას. ხმსს 1ში
მოცემული ინფორმაციისა და კო
მუნიკაციის კომპონენტები ხაზს უს
ვამსამკომუნიკაციისსაჭიროებას,იმ
პრინციპებზედაფუძნებულიმოთხოვ
ნების საფუძველზე, რომლებიც წარ
მოდგენილია ინფორმაციისადა კო
მუნიკაციისკომპონენტში.

ინფორმაციისადაკომუნიკაციისკომპონენტიხარისხისმართვისსისტემისშექმნას,და
ნერგვასადაფუნქციონირებასუზრუნველყოფს.შესაბამისად,ინფორმაციისადაკომუნი
კაციისკომპონენტისმრავალიასპექტიშეიძლებაგადაიკვეთოსსხვაკომპონენტებთან.

ხმსს1ისსხვაასპექტებიმოიცავსინფორმაციასადაკომუნიკაციასთანდაკავშირებულ
სპეციალურმოთხოვნებს,როგორიცაა:ხმსს1ის22,34(ე),46ე,47ედა51ეპუნქ
ტები.
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საინფორმაციო სისტემა

ხმსს1მოითხოვს,რომფირმამგანსაზღვროსხარისხისმიზანი,რო
მელიცფირმისსაინფორმაციოსისტემასთანარისდაკავშირებული.
ხმსს 1 განმარტავს, რომ საინფორმაციო სისტემა შეიძლება გუ
ლისხმობდესსახელმძღვანელოსანსტსგარკვეულიელემენტების
გამოყენებას.

მიუხედავადიმისა,რომესხმსს1ისახალიმოთხოვნაა,ფირმას,სა
ვარაუდოდ,უკვეაქვსსაინფორმაციოისისტემები,რომლებიცმისი
არსებულიხარისხისკონტროლისსისტემებისნაწილია.ხმსს1ისდანერგვისას,ფირმამუნდაგანსაზღ
ვროს,როგორადგენს,ამუშავებს,ინახავსდაიცავსინფორმაციასარსებულისაინფორმაციოსისტემა.

სხვადასხვა მხარე, რომელთანაც ფირმა ურთიერთობს და ცვლის ინფორმაციას

ქმედითიორმხრივიკომუნიკაციააუცილებელიახარისხისმართვისსისტემისფუნქციონირებისადაგა
რიგებებისშესრულებისთვის.ხმსს1აღიარებს,რომმრავალიმხარე არსებობს,რომელთანაცფირმა
ურთიერთობსდაცვლისინფორმაციას.გადაცემულიინფორმაციისადაცალკეულიპირებისკომუნიკაცი
ისპასუხისმგებლობისგანსხვავებადამოკიდებულიაიმაზე,თურაფუნქციასასრულებენისინიფირმის
ხარისხისმართვისსისტემასადაგარიგებებისშესრულებაში.

ხმსს1ისგ111პუნქტიშეი
ცავსგრადაციისმაგალითს
იმისსაჩვენებლად,თურო

გორ შეიძლება შეიქმნას საინ
ფორმაციო სისტემა ნაკლებად
რთულფირმაში.

ხმსს1შიგანხილულია:

• პერსონალისზოგადიპასუხისმგებლობაკომუნიკაციაზე;

• ინფორმაციისგაცვლაფირმასადაგარიგებისგუნდებსშორის.ამკონტექსტში,გარიგებისგუნდები
შედგება პერსონალისა და ნებისმიერი პირისგან, ფირმის ქსელიდან იქნება ის თუ მომსახურების
პროვაიდერის ორგანიზაციიდან, რომელიც გარიგების გუნდის ნაწილია. როგორ აწვდის ფირმა
ინფორმაციასფირმისქსელშიდამომსახურებისპროვაიდერისორგანიზაციაშიდასაქმებულპირებს
შეიძლება განსხვავდებოდეს იმისგან, თუ როგორ აწვდის იგი ინფორმაციას თავის პერსონალს.
მაგალითად, ფირმის კომუნიკაცია კომპონენტის აუდიტორებთან, რომლებიც ფირმის ქსელის
ან მომსახურების პროვაიდერის წარმომადგენლები არიან, შეიძლება განხორციელდეს ჯგუფის
აუდიტორისმეშვეობით;

ფირმა

პერსონალი:
•როგორცგარიგებისგუნდის
ნაწილი

•ხმსშიაქტივობებისშესრულე
ბასთანდაკავშირებული

ფირმისქსელში:
•როგორცგარიგებისგუნდისნაწილი
•ქსელისსხვამოთხოვნებთანან
ქსელისმომსახურებასთან
დაკავშირებული

გარემხარეები:
•როდესაცკანონიანრეგულაცია
მოითხოვსანროდესაცხმსის
შესახებწარმოდგენისშექმნისთვის
მარდაჭერაასაჭირო

•სმსს1ითგანსაზღვრულისპეციფი
კურისაპასუხოზომები

მომსახურებისპროვაიდერები:
•როგორცგარიგებისგუნდისნაწილი
•მომსახურებისპროვაიდერისსხვა
რესურსებთანდაკავშირებული
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ხმსს1ისგ112პუნქტიშეი
ცავსფირმას, პერსონალსა
დაგარიგებისგუნდებსშო

რის კომუნიკაციის მაგალითებს.
გ113პუნქტიშეიცავსინფორმაცი
ისმაგალითებს,რომლებიცფირ
მამფირმისქსელშიმოიპოვა.

ხმსს1ისგ125პუნქტშიმო
ცემულიამაგალითებიგარე
მხარეებისა, რომლებმაც

შეიძლება გამოიყენონ ინფორ
მაციაფირმისხარისხისმართვის
სისტემისშესახებ.

• ხარისხის მართვის სისტემაში აქტივობების განხორციელებისას
ფირმასადაპერსონალსშორისინფორმაციისგაცვლა.

• ინფორმაციისგაცვლაფირმისქსელშიანმომსახურებისპროვაი
დერთან,ქსელისმოთხოვნებისანქსელისმომსახურებისკონტექ
სტშიანმომსახურებისპროვაიდერებისგანმიღებულირესურსე
ბიდანგამომდინარე.

• სხვაგარემხარეებთანკომუნიკაცია.

არსებობს მრავალი მეთოდი, რომლის მეშვეობით ფირმამ შეიძლება გაცვალოს ინფორმაცია, მა
გალითად: პირდაპირი ან ზეპირი კომუნიკაცია, პოლიტიკის ან პროცედურების სახელმძღვანელოე
ბი, საინფორმაციო ბიულეტენი, სასწრაფო შეტყობინებები, ელექტრონული წერილები, ინტრანეტი ან
ინტერნეტტექნოლოგიაზედაფუძნებულისხვაპროგრამები,ტრენინგი,პრეზენტაციები,სოციალურიმე
დიაანვებტრანსლაციები.ყველაზეშესაფერისიმეთოდ(ებ)ისადაკომუნიკაციისსიხშირისდასადგე
ნად,ფირმასშეუძლიასხვადასხვაგვარიფაქტორებისგათვალისწინება,მათშორის:

• აუდიტორია,რომლისთვისაცარისგამიზნულიესკომუნიკაცია;და

• იმინფორმაციისხასიათიდასაჭიროება,რომლისინფორმირებაცხორციელდება.

ზოგიერთშემთხვევაში,ფირმამშეიძლებასაჭიროდმიიჩნიოსერთიდაიმავეინფორმაციისგადაცემა
სხვადასხვამეთოდით,რათაკომუნიკაციისმიზანსმიაღწიოს.ასეთშემთხვევაში,მნიშვნელოვანიაგადა
ცემულიინფორმაციისთანმიმდევრულობისადალოგიკურობისდაცვა.

მცირე ან ნაკლებად რთული ფირმის შემთხვევაში, კომუნიკაცია შეიძლება უფრო
არაფორმალურიიყოსდაწარიმართოსპირდაპირიმსჯელობებით. ხმსს1სარაქვს
მოთხოვნა, რომ ყველა კომუნიკაცია ფორმალურად იყოს დოკუმენტირებული, რაც
პრაქტიკულადაც შეუძლებელია. ფირმას სჭირდება კომუნიკაციის დოკუმენტირება იმ
საჭიროების ფარგლებში, რომ დააკმაყოფილოს ხმსს 1ის 57ე და 59ე პუნქტებში
განსაზღვრულიდოკუმენტაციისმოთხოვნები.

გარე მხარეებთან კომუნიკაცია                                                              
ხმსს1,პუნქტები:
34(ე),გ124გ132             

ფირმამ შეიძლება კომუნიკაცია სხვადასხვა გარე მხარესთან და
ამყაროს. ფირმის ხარისხის მართვის სისტემასთან დაკავშირებუ
ლი გარე კომუნიკაცია შეიძლება მოიცავდეს გამჭვირვალობის
ან აუდიტის ხარისხის ანგარიშს, პირდაპირ კომუნიკაციას გარე
მხარეებთან, მათ შორის, პირდაპირ კომუნიკაციას მარეგულირე
ბელ ორგანოებთან, აუდიტის ზედამხედველობის ორგანოებთან,
ანდა ხელმძღვანელობასთან და ყველა იმ პირთან, რომელიც
დაკავშირებულია მომხმარებელთა მართვასთან და შეიძლება მოიცავდეს ფირმის ვებგვერდზე ან
სოციალურქსელშიგანთავსებულინფორმაციას.

ხმსს1გარემხარეებთანკომუნიკაციასუზრუნველყოფსშემდეგისაშუალებებით:

• ხარისხისმიზანი,რომელიცდაკავშირებულიაგარემხარეებთან,33ე(დ)(ii)პუნქტი;და

• ხმსს1ის34(ე)პუნქტებშიგანსაზღვრულისაპასუხოზომები.

შე ნიშ ვ ნა: კო მუ ნი კა ცი ის სა კითხი, ფირ მის ქსელ ში ან მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რებ თან, გან ხი ლუ ლია 
ხმსს-ის 33-ე (დ)(i) პუნ ქ ტში. 
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ხმსს 1ში მოცემული მოთხოვნები, რომელთა შესახებ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს გარე მხარეებს
(გარდაქსელებისადამომსახურებისპროვაიდერების)მოკლედჩამოყალიბებულიშემდეგცხრილში:

როდის არის საჭირო 
ან მიზანშეწონილი 
კომუნიკაცია გარე 

მხარეებთან 

ვისთან 
ხორციელდება 
კომუნიკაცია?

რა ინფორმაციის 
შეტყობინება 

ხორციელდება? 

როგორ 
ხორციელდება 
ინფორმაციის 

გადაცემა? 

კა ნო ნი, რე გუ ლა-
ცია ან პრო ფე სი უ ლი 

სტან დარ ტე ბი  
მოითხოვს  გა რე  
კო მუ ნი კა ცი ას

გა რე მხა რეს თან  
კო მუ ნი კა ცია გან-

საზღ ვ რუ ლია კა ნო-
ნით, რე გუ ლი ცი ი თ  
ან პრო ფე სი უ ლი  
სტან დარ ტე ბით

ინ ფორ მა ცი ის შეტყო-
ბი ნე ბა, რო მე ლიც 

გან საზღ ვ რუ ლია კა-
ნო ნით, რე გუ ლა ცი ი თ 
ან / და პრო ფე სი უ ლი 

სტან დარ ტე ბით

ხა სი ა თი, ვა დე ბი და 
მო ცუ ლო ბა, რომ ლე-
ბიც გან საზღ ვ რუ ლია 
კა ნო ნით, რე გუ ლა ცი-
ი თა ან პრო ფე სი უ ლი 

სტან დარ ტე ბით

ფირ მა ატარებს  
სა ფონ დო ბირ ჟა ზე 

კო ტი რე ბუ ლი  
სუ ბი ექ ტების 

 ფი ნან სუ რი ან გა რიშ-
გე ბების აუდი ტს

სუბიექტის 
მეთვალყურეობაზე 

პასუხისმგებელ  
პირებთან 

კომუნიკაცია 

კო მუ ნი კა ცია იმის 
შე სა ხებ, თუ რო გორ 
ეხ მა რე ბა ხმს ხა რის-
ხი ა ნი გა რი გე ბე ბის 

შეს რუ ლე ბას 

(პოლიტიკადაპროცე
დურებიგანსაზღვრუ
ლია34(ე)(iii))პუნქტის

მიხედვით)

ფირ მის მი ერ გან-
საზღ ვ რუ ლი ხა სი ა თი, 
ვა დე ბი და მო ცუ ლო ბა 

(პოლიტიკაანპროცე
დურებიგანსაზღვრუ
ლია34(ე)(iii))პუნქტე

ბისმიხედვით)

სხვა მხრივ, კო მუ ნი-
კა ცია სა ჭი როა  

გა რე მხა რე ე ბის მიერ   
ხმს-ის გა გე ბის  

უზრუნველსაყოფად

ფირ მის მი ერ გან-
საზღ ვ რულ გა რე მხა-
რეს თან კო მუ ნი კა ცია

(პოლიტიკადაპროცე
დურებიგანსაზღვრუ
ლია34(ე)(ii))პუნქტის

მიხედვით)

ფირ მის მი ერ გან-
საზღ ვ რუ ლი ინ ფორ-
მა ცი ის  შეტყო ბი ნე ბა  

(პოლიტიკადაპროცე
დურებიგანსაზღვრუ
ლია34(ე)(iii))პუნქტის

მიხედვით)

ფირ მის მი ერ გან-
საზღ ვ რუ ლი ხა სი ა თი, 
ვა დე ბი და მო ცუ ლო ბა 

(პოლიტიკაანპროცე
დურებიგანსაზღვრუ
ლია34(ე)(iii))პუნქტის

მიხედვით)

ხმსს 1ის მოთხოვნები იმისთვისაა გა
მიზნული, რომ ხელი შეუწყოს ხარისხის
მართვის სისტემის შესახებ მნიშვნელოვა
ნიდადეტალურიინფორმაციისგაცვლას
ფირმის დაინტერესებულ მხარეებთან.
შედეგად,მაშინაცკი,თუკანონით,რეგუ
ლაციით ან პროფესიული სტანდარტებით
არარისმოთხოვნილიგარეკომუნიკაცია,
ან ფირმა არ ატარებს საფონდო ბირჟა
ზე კოტირებული სუბიექტების ფინანსური
ანგარიშგებების აუდიტს, ფირმამ, სულ
მცირე,უნდაგანსაზღვროს,არისთუარა
მიზანშეწონილიგარემხარეთაინფორმი
რებახარისხისმართვისსისტემისშესახებ.

მცირე ფირმის შემთხვევაში, პოლიტი
კის ან პროცედურების შემუშავებისას,
ფირმას შეუძლიაგამოყოსკონკრეტული
შემთხვევები, როდესაც გარე მხარეებ
თანკომუნიკაციამიზანშეწონილიიქნება.
მაგალითად, ფირმამ შეიძლება კომუ
ნიკაცია დაამყაროს სუბიექტის მეთვალ
ყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებთან იმ
შემთხვევაში, როდესაც არსებობს კონკ
რეტული გარიგების შესახებ აღმოჩენი
ლიფაქტები.
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ხმსს 1 გარე კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ დეტალურ მითითებებსა და მაგალითებს
შეიცავს:

• გ126პუნქტშიაღწერილიასაკითხები,რომლისშესახებაცშეიძლებაინფორმაციამიეწოდოსგა
რემხარეებს.

• გ130პუნქტშიაღწერილიასაკითხები,რომლებმაცშეიძლებაგავლენაიქონიოსფირმისგადაწყ
ვეტილებაზეროდისარისგარეკომუნიკაციამიზანშეწონილი.

• გ131პუნქტშიაღწერილიადეტალები,რომლებიცფირმამინფორმაციისმომზადებისპროცესში
შეიძლებაგაითვალისწინოსგარეკომუნიკაციისთვის.

• გ132პუნქტიშეიცავსგარემხარეებთანკომუნიკაციისფორმისმაგალითებს.

იურისდიქციისკანონმდებლობამანპროფესიულმასტანდარტებმაშეიძლებადაავალდე
ბულოსფირმა,მოამზადოსგამჭვირვალობისანგარიშიანაუდიტისხარისხისანგარიში,
რაშემთხვევაშიცფირმასმოუწევსამგვარიმოთხოვნებისდაცვა.ხმსს1არავალდებუ
ლებსფირმას,მოამზადოსგამჭვირვალობის ანგარიშიანაუდიტისხარისხისანგარი
ში.ხმსს1ისგ132პუნქტშიაღნიშნულია,რომგამჭვირვალობისანგარიში,ანაუდიტის
ხარისხისანგარიშიგარემხარეებთანკომუნიკაციისფორმისმაგალითებია.
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მითითებული საპასუხო ზომები            
ხმსს1,პუნქტები:16(დ),
16(ე),34,116ა137ა

როგორცფირმისრისკისშეფასებისპროცესშიაგანმარტებული,ხმსს1შეიცავსრამდენიმესაპასუხოზო
მას,რომელიცფირმამუნდაშეიმუშაოსდადანერგოს.საპასუხოზომებიარარისსაყოველთაოდაარც
ყველახარისხისრისკსმიესადაგება.ზოგიერთისაპასუხოზომაეხებასაკითხებს,რომლებიცგანხილუ
ლიახკსს1ში.

ქვემოთაღწერილიახმსს1ისახალიმოთხოვნები:

ხკსს1ისმოთხოვნებიხმსს1ში
გათვალისწინებულია შემდეგ
ნაირად:
• ხკსს 1 მოიცავდა მოთხოვ
ნებს,რომლებიცეხებაგარი
გებისხარისხისკონტროლის
მიმომხილველის უფლება
მოსილებას, გარიგების ხა
რისხის კონტროლის მიმო
ხილვისჩატარებასადადო
კუმენტირებას. აღნიშნული
ცვლილებები გადატანილია
ხმსს2ში.

• ხკსს 1 მოიცავდა სპეცია
ლურ მოთხოვნებს, რომლე
ბიცდაკავშირებულიასაჩივ
რებისა და ბრალდებების
იდენტიფიცირების შედეგად
წარმოქმნილ ნაკლოვანე
ბებთან.ესგანიხილება,რო
გორც მონიტორინგისა და
რემედიაციისპროცესი.

ამ სახელმძღვანელოს განყო
ფილებებში, რომლებიც ეხება
სათანადო ეთიკური მოთხოვნე
ბისადადათანხმებისადა გაგ
რძელებისკომპონენტებს,ასევე
ახსნილიახკსს1ისისმოთხოვ
ნებიც, რომლებიც გვხვდება
ხმსს1ისსხვადასხვანაწილში.

• ახალი მოთხოვნები, რომლებიც გარე მხარეებთან
კომუნიკაციასეხება(იხ.ინფორმაციისადაკომუნიკა
ციისგანყოფილებადამატებითიდეტალებისთვის).

• გაუმჯობესებულიმოთხოვნები:

o პოლიტიკა ან პროცედურები, რომლებიც გან
საზღვრავს,რომელიგარიგებებიუნდადაექვმე
დებაროსგარიგებისხარისხისმიმოხილვას.

o პოლიტიკაანპროცედურები,რომლებიცმიმარ
თულია სათანადო ეთიკური მოთხოვნებისდაც
ვის მიმართ შექმნილი საფრთხეების აღმოფხვ
რაზედასათანადოეთიკურიმოთხოვნებისდარ
ღვევებისთავიდანაცილებაზე(არსებულიხკსს1
კონცენტრირებულიადამოუკიდებლობაზე).გარ
დაამისა,მოთხოვნებიშესაბამისობაშიაბუღალ
ტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების
საბჭოს (ბესსს) კოდექსთან, კერძოდ, ბესსსის
კოდექსისგანახლებებთანდაკავშირებით,რომ
ლებიცეხება დამცავზომებს.

o დამოუკიდებლობის მოთხოვნების დაცვის და
დასტურების მიღების მოთხოვნა მორგებულია
დამოუკიდებლობის მოთხოვნებთან, ნაცვლად
ფირმისპოლიტიკისადაპროცედურებისა.

o პოლიტიკაანპროცედურები,რომლებიცდაკავ
შირებულიასაჩივრებსადაბრალდებებთან,ხკსს
1ისმსგავსიადაყურადღებასამახვილებსსაჩივ
რებისადაბრალდებებისმიღებაზე,მოკვლევასა
დაგადაჭრაზე.

o პოლიტიკა ან პროცედურები, რომლებიც ეხება
გარიგებაზედათანხმებასადაგაგრძელებასთან
დაკავშირებულ სპეციალურ საკითხებს, დაზუს
ტებული და გავრცობილია, რათა ფირმას მო
ეთხოვოსყურადღებისგამახვილებაისეთგარე
მოებებზეც,როდესაცფირმას,კანონითანსხვა
ნორმატიული აქტით მოეთხოვება დამკვეთთან
ურთიერთობზე ან კონკრეტულ გარიგებაზე და
თანხმება.
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გარიგების ხარისხის მიმოხილვა  

გარიგების ხარისხის მიმოხილვაფირმისდონეზე საპასუხო ზომაა
ხარისხისრისკებისმიმართ.გარიგებისხარისხისმიმოხილვაგარი
გებისხარისხისმიმომხილველისმიერ,ფირმისსახელით,გარიგე
ბისდონეზეტარდება.ხმსს1დახმსს2შეიცავსმოთხოვნებს,რომ
ლებიცეხებაგარიგებისხარისხისმიმოხილვას.

იხ.IAASBისდანერგვის
სახელმძღვანელო გარი

გების ხარისხის მიმოხილვის
თვის.



ხმსს 2 ეხება:

• ფიზიკური პირის კრიტერიუმებს, 
იყოს უფლებამოსილი, შეასრულოს 
გარიგების ხარისხის მიმოხილვა 
და ასევე კრიტერიუმებს გარიგების 
ხარისხის მიმომხილველად 
დანიშვნასთან დაკავშირებით; და

• მიმოხილვის ჩატარებასა და 
დოკუმენტირებას.

რას ნიშ ნავს ეს? 

ფირმასმოეთხოვება,დააწესოსპოლიტიკაანპროცედურები,რომლებიცეხებაშემდეგსაკითხებს:

• რატიპისგარიგებებიუნდადაექვემდებაროსგარიგებისხარისხისმიმოხილვას.პოლიტიკაან
პროცედურებიუნდამოიცავდესიმგარიგებებს,რომლებიცხმსს1ისმიერარისგანსაზღვრული.

• ფიზიკურიპირისკრიტერიუმებს,იყოსუფლებამოსილი,შეასრულოსგარიგებისხარისხისმიმო
ხილვადაასევეკრიტერიუმებსგარიგებისხარისხისმიმომხილველადდანიშვნასთანდაკავში
რებით.პოლიტიკაანპროცედურები,შესაბამისობაშიუნდაიყოსასევეხმსს2შიგანსაზღვრულ
უფლებამოსილებისმოთხოვნებთანდაასევეიმმოთხოვნებთან,რომლებიცდაკავშირებულია
მიმომხილველისდაქირავებასთან.

• გარიგებისხარისხისმიმოხილვისჩატარებადადოკუმენტირება.პოლიტიკაანპროცედურები,
შესაბამისობაშიუნდაიყოსასევეხმსს2შიარსებულმოთხოვნებთან,რომლებიცდაკავშირებუ
ლიამიმოხილვისჩატარებასადადოკუმენტირებასთან.

ხმსს 1 მო ითხოვს, რომ ფირ მამ შე ი მუ შავოს  
პო ლი ტი კა ან პრო ცე დუ რე ბი, რომ ლე ბიც: 

• მი მარ თუ ლია გა რი გე ბის ხა რის ხის  
მი მო ხილ ვის ჩა ტა რე ბა ზე ხმსს 2-ის  
შე სა ბა მი სად; და 

• მო ითხოვს, რომ გა რი გე ბის ხა რის ხის  
მი მო ხილ ვა ჩა ტარ დეს კონ კ რე ტუ ლი  
გა რი გე ბე ბის თ ვის.

ხმსს 1ის გ136 პუნქტში აღნიშნულია რომ, ზოგიერთ შემთხვევაში, ფირმამ შეიძ
ლებადაადგინოს,რომარარსებობსისეთიაუდიტისანსხვაგარიგება,რომელსაც
სჭირდებაგარიგებისხარისხისმიმოხილვა.აღსანიშნავია,რომარსებულიხმსს1ის
მოთხოვნები,რომლებიცეხებაფირმისპოლიტიკისანპროცედურებისგანსაზღვრას
გარიგების ხარისხის მიმოხილვასთან დაკავშირებით, ისევ ეხება ფირმას. თუმცა,
გარიგებების ხასიათიდა პირობები,რომლებსაცფირმა ასრულებს, შეიძლება ისე
თი აღმოჩნდეს,რომფირმის პოლიტიკის ან პროცედურების მიხედვით, გარიგების
ხარისხისმიმოხილვისჩატარებაარიყოსაუცილებელი.

https://www.iaasb.org/publications/isqm-2-first-time-implementation-guide
https://www.iaasb.org/publications/isqm-2-first-time-implementation-guide
https://www.iaasb.org/publications/isqm-2-first-time-implementation-guide
https://www.iaasb.org/publications/isqm-2-first-time-implementation-guide
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ფირმას,ხარისხისრისკებისსაპასუხოზომისსახით,შეუძლიაშეიმუშაოსდადანერგოს
გარიგებისმიმოხილვისსხვატიპები,რომლებიცარმიიჩნევაგარიგებისხარისხისმი
მოხილვად.მაგალითად,აუდიტისზოგიერთიგარიგებისთვის,ფირმამშეიძლებამო
ითხოვოსგარიგებისგუნდისმიერჩატარებულიდამატებითიაუდიტისპროცედურების
მიმოხილვა,მნიშვნელოვანრისკებზერეაგირებისმიზნით,ანგარკვეულისაკითხების
მიმოხილვა,რაცდაევალებასპეციალიზებულიტექნიკურიცოდნისადაგამოცდილე
ბისმქონეფირმისპერსონალს.ზოგიერთშემთხვევაში,აღნიშნულიმიმოხილვაშეიძ
ლებაჩატარდესგარიგებისხარისხისმიმოხილვისპარალელურად.

საჩივრები და ბრალდებები  

ხმსს1ზუსტადარგანსაზღვრავს,ვინუნდამიიღოს,მოიკვლიოსანგადაჭრასსაჩივრებისადაბრალ
დებებისსაკითხი.თუმცა,გამოიყენებამოთხოვნები,რომლებიცდაკავშირებულია32ე(გ)და32ე(ე)
პუნქტებშიმითითებულრესურსებთან.ესნიშნავს,რომპირს,რომელსაცდაევალებასაჩივრებისადა
ბრალდებების  მიღება, გამოკვლევა და გადაჭრა, უნდა ჰქონდეს სათანადო კომპეტენცია და შესაძ
ლებლობები,მათშორის,საკმარისიდროდაკისრებულიფუნქციებისშესასრულებლად.იმშემთხვევაში,
როდესაცფირმას არ ჰყავს სათანადო კომპეტენციისადა შესაძლებლობების მქონეთანამშრომელი,
რომელიცშეასრულებსამფუნქციას,ფირმამპირიგარეწყაროდანუნდამოიპოვოს.

საჩივრებისა და ბრალდებების მიღების, გამოკვლევისა და გადაჭრის ფუნქციების შესასრულებლად
აუცილებელისათანადოკომპეტენციადაშესაძლებლობებიშეიძლებამოიცავდეს:

• გამოცდილებას,ცოდნასადაფირმაშისათანადოუფლებამოსილებას;და

• კომუნიკაციისპირდაპირიკავშირისარხებისარსებობასპირებთან,რომლებსაცეკისრებათსაბოლოო
პასუხისმგებლობადაანგარიშვალდებულებახარისხისმართვისსისტემაზე.
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მო ნი ტო რინ გი სა და რე მე დი ა ცი ის პრო ცე სის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტი 

მონიტორინგიდარემედიაციისპროცესიშეიძლებადაიყოსოთხასპექტად:

როგორცმომდევნოგანყოფილებებშიაგანმარტებული,მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესისსქე
მადამოკიდებულიიქნებაბევრფაქტორზე,მათშორის,როგორარისშემუშავებულიხარისხისმართვის
სისტემისსხვაასპექტებიდა,ასევე,ფირმისხასიათსადაგარემოებებზე.

მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესი მიზნად ისახავს არასწორხაზოვანი პროცესის შემოღებას,
რომელიციფუნქციონირებსდინამიკურადდაიტერაციულად.

მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესი            
ხმსს1,პუნქტები:16(ა),16(თ),3547,
გ10გ12,გ15გ17დაგ138გ174

მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესისმიზანია:

• ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგი ისე ჩა
ტარდეს,რომფირმასჰქონდესშესაბამისი,სანდოდა
დროული ინფორმაცია, ხარისხის მართვის სისტემის
შექმნის,დანერგვისადაფუნქციონირებისშესახებ;

• სათანადოზომებისმიღებაგამოვლენილნაკლოვა
ნებებზერეაგირებისმიზნითისე,რომნაკლოვანებე
ბიდროულადაღმოიფხვრასდააღარგანმეორდეს.
სათანადოზომებისმიღება,საჭიროებისამებრ,შეიძ
ლებამოიცავდესაგრეთვეგარიგებებთანდაკავში
რებით აღმოჩენილიფაქტების გამოსწორებას,რო
დესაც აშკარაა, რომ მიმდინარე ან შესრულებულ
გარიგებაშიგამოტოვებულიაპროცედურებიანგაცე
მულიანგარიშიარარისადეკვატური.

მონიტორინგიდარემედიაციახელსუწყობსგარიგების
ხარისხისადახარისხისმართვისსისტემისპროაქტიურ
დაუწყვეტგაუმჯობესებას.ნაკლოვანებებისგამოვლენადარემედიაციაეფექტიანიხარისხისმართვის
სისტემისაუცილებელიდაკონსტრუქციულინაწილია.

მონიტორინგისა და რემედიაციის პრო
ცესიმნიშვნელოვნადგაუმჯობესდაარსე

ბულხკსს1თანშედარებით,მათშორის:

•ახალისტანდარტიაქცენტსაკეთებსმთლიანად
ხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგზე;

•ახალისტრუქტურააღმოჩენილიფაქტებისშე
საფასებლად და ნაკლოვანებების დასადგე
ნადდაგამოვლენილინაკლოვანებებისშესა
ფასებლად;და

•უფრომძლავრირემედიაცია.

მოთხოვნები, რომლებიც ეხება მონიტორინგსა
დარემედიციასთანდაკავშირებულისაკითხების
კომუნიკაციას,არსებულიხკსს1ისმსგავსია.

როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ინფორმაცია ხარისხის მართვის სისტემის შექმნის, 
დანერგვისა და ფუნქციონირების და ნაკლოვანებების შესახებ 

ინფორმაციასხარისხისმართვისსისტემისშექმნის,დანერგვისადაფუნქციონირების,მათშორისნაკ
ლოვანებებისადამათიგამოსწორებისშესახებ,შეიძლებაიყენებდეს:

• ფირმისხელმძღვანელობახარისხისმართვისსისტემისყოველწლიურიშეფასებისპროცესში;

• ფირმაანპირები,რომლებსაცევალებათხარისხისმართვისსისტემაშისამუშაოებისშესრულება,რათა
პროაქტიურადდაუწყვეტადგააუმჯობესონგარიგებისხარისხიდახარისხისმართვისსისტემა.ესმოი
ცავსგარიგებისხარისხისმიმომხილველებს,რომლებმაცშეიძლებაგამოიყენონაღნიშნულიინფორმა
ცია,როგორცგარიგებისხარისხისმიმოხილვისგანხორციელებისსაფუძველი;

• გარიგებისპარტნიორებიგარიგებისხარისხისმართვისადაწარმატებითშესრულებისთვის.

შეიმუშავეთდა
განახორციელეთ
მონიტორინგის
ღონისძიებები

შეაფასეთმოპოვე
ბულიინფორმაცია,
გამოავლინეთნაკლო
ვანებებიდაშეაფასეთ

რეაგირებამოახდი
ნეთგამოვლენილ
ნაკლოვანებებზე

იქონიეთ
კომუნიკაცია
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მა გა ლი თე ბი იმი სა, თუ რო გორ არის მო ნი ტო რინ გისა და რე მე დი ა ცი ის პრო ცე სი დი ნა მი კუ რი 
და იტერაციული

ფირმისდამოუკიდებლობისსტგამოყენებითპროგრამასთანდაკავშირებითგამოვლენილიფაქტების
შეფასებისას,რომლებიცეხებაპერსონალისფინანსურიინტერესებისჩანაწერებს,დადგინდა,რომ
მონიტორინგისღონისძიებებმაარშეამოწმადამოუკიდებლობისსტგამოყენებითიპროგრამისფუნ
ქციონირება,კერძოდ,სტგამოყენებითპროგრამასთანწვდომისკონტროლი,როგორიყოსტგამო
ყენებითი პროგრამადაპროგრამირებული,როგორხდება პროგრამირებისცვლილებების მართვა,
ანსტგამოყენებითპროგრამაშიშეტანილიმონაცემებისშენახვადამართვა.შესაბამისად,ფირმაგა
დაწყვეტს,რომაუცილებელიადამოუკიდებლობისსტგამოყენებითიპროგრამისდამატებითიმონი
ტორინგისჩატარება,რათაფირმამჩამოაყალიბოსდამოუკიდებლობასთანდაკავშირებულიფირმის
საპასუხოზომებისეფექტიანობისგლობალურიხედვა.

მონიტორინგის ღონისძიებების განსაზღვრა და ჩატარება ხმსს1,პუნქტები:
3639,გ139გ156

რის მო ნი ტო რინგს ახორ ცი ე ლებს ფირ მა

ფირმაატარებსმთლიანადხარისხისმართვისსისტემისმონიტორინგს.ესშეიძლებამოიცავდესშემდეგი
ასპექტებისმონიტორინგს:
• როგორენიჭება პასუხისმგებლობები ხელმძღვანელობასდადაკმაყოფილებულიათუ არა ხმსს1ის
მოთხოვნები;

• ფირმისრისკისშეფასებისპროცესისშემუშავებადაფუნქციონირება,ე.ი.როგორგანისაზღვრებაფირ
მისმიერხარისხისმიზნები,როგორხდებახარისხისრისკებისგამოვლენადაშეფასება,საპასუხოზო
მებისდაგეგმვადადანერგვადაიმინფორმაციისგანსაზღვრა,რომელიცეხებაფირმისხასიათისადა
გარემოებებისდაშესრულებულიგარიგებებისცვლილებებს,რამაცშეიძლებაგავლენაიქონიოსხარის
ხისმიზნებზე,ხარისხისრისკებზეანსაპასუხოზომებზე;

• საპასუხოზომებისდანერგვადაფუნქციონირება,მათშორის,მუშაობსთუარაგამართულადიმისშესა
ბამისად,როგორცშემუშავებულიიყოდაავლენსთუარახარისხისრისკებსეფექტიანად;

• აღწევსთუარადასახულმიზანსფირმისმონიტორინგისადარემედიაციისპროცესი;
• როგორშეასრულაფირმამქსელისმოთხოვნებიანმომსახურებადაშეესაბამებათუარაიგიხმსს1ის
მოთხოვნებს;

• ხარისხისმართვისსისტემისშეფასებახელმძღვანელობისმიერდაშეასრულათუარამანხმსს1ის
მოთხოვნები.

რო გორ აწარ მო ებს ფირ მა ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის მო ნი ტო რინგს 

ფირმა გეგმავს და ატარებს მონიტორინგის ღონისძიებებს, რომლებიც მორგებულია მასზე. მონიტო
რინგის ღონისძიებების ხასიათი, ვადები და მასშტაბი მორგებულია ხმსს 1ში განსაზღვრული მრა
ვალიფაქტორისგათვალისწინებაზე.ქვემოთგანხილულიაფაქტორები,რომლისგათვალისწინებასაც
ხმსს 1 ავალდებულებს ფირმას, საილუსტრაციო მაგალითებთან ერთად, რომლებიც გვიჩვენებს,
თუ როგორ შეიძლება ამა თუ იმ ფაქტორმა იმოქმედოს მონიტორინგის ღონისძიებების ხასიათზე,
ვადებსადამასშტაბზე.

შეიმუშავეთდა
განახორციელეთ
მონიტორინგის
ღონისძიებები

შეაფასეთმოპოვე
ბულიინფორმაცია,
გამოავლინეთნაკლო
ვანებებიდაშეაფასეთ

რეაგირებამოახდი
ნეთგამოვლენილ
ნაკლოვანებებზე

იქონიეთ
კომუნიკაცია
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ხარისხის რისკებზე მინიჭებული  შეფასების  მიზეზები

მა გა ლი თი
ფირმასაქვსერთერთგარიგებისპარტნიორთანდაკავშირებულიხარისხისრისკი,რომელიცარა
საკმარისხელმძღვანელობას,ზედამხედველობასადამიმოხილვასახორციელებს.ხარისხისრისკის
შეფასებაუფრომნიშვნელოვანიაზოგიერთიკატეგორიისგარიგებისთვის,როგორიცააჯგუფისაუდი
ტიდაკოტირებულისაწარმოებისაუდიტი.ერთერთისაპასუხოზომა,რომელსაცფირმაამხარისხის
რისკისთვისშეიმუშავებს,არისავტომატიზებულიინსტრუმენტი,რომელიცგარიგებისმთელიპერიო
დისგანმავლობაშითვალყურსადევნებსგარიგებისპარტნიორისმიერგარიგებისშესრულებაზედა
ხარჯულდროს,პროგნოზირებულსაშუალომაჩვენებლებთანშედარებით.იმშემთხვევაში,თუინსტ
რუმენტიგარიგებისშესრულებისპროცესშიდააფიქსირებს,რომგახარჯულიდროძალიანდაბალია,
იგიგადაგზავნისშეტყობინებასგარიგებისპარტნიორთან.
ინსტრუმენტის მონიტორინგის პროცესში,ფირმა იღებსგაფრთხილებების ანგარიშსდათვალყურს
ადევნებსგარიგებებისამონაკრებს,რათაგანსაზღვროს,რარეაგირებაგააკეთაგარიგებისპარტნი
ორმაგაფრთხილებებზე.ფირმისამონაკრები(ე.ი.,მონიტორინგისსამუშაოებისმოცულობა)კონცენტ
რირებულიაიმგარიგებებზე,რომლებშიცხარისხისრისკისშეფასებამნიშვნელოვნადმაღალია(ე.ი.,
ჯგუფისაუდიტებიდაკოტირებულისაწარმოებისაუდიტები).

საპასუხო ზომების სქემა 

მა გა ლი თი
ზემოაღნიშნულიმაგალითისმიხედვით,ფირმისმონიტორინგისსამუშაოებიასევეგულისხმობსამინ
სტრუმენტის მიერ გამოყენებული პროგნოზირებული საშუალო მაჩვენებლების სიზუსტისდადგენას.
ამდროს,ფირმა იყენებს სტის ექსპერტს,რათა შეამოწმოს,რომ ნამუშევარი/დახარჯულიდროის
აღრიცხვისმონაცემებიზუსტადარისგადატანილიინსტრუმენტშიდარომინსტრუმენტისალგორით
მები,რომლებიცგამოიყენებაპროგნოზირებულისაშუალომაჩვენებლებისდასადგენად,ისევზუსტია
(მონიტორინგისღონისძიებისხასიათი).აღნიშნულმიმოხილვასსტექსპერტიატარებსყოველწლიუ
რად(მონიტორინგისღონისძიებებისვადები).

ფირმის რისკის შეფასების, მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესის სქემა 

მა გა ლი თები
• ფირ მის რის კის შე ფა სე ბის პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გი:როგორცფირმისრისკისშეფასებისპროცესის
შემადგენელინაწილი,ფირმაშიფუნქციონირებსკომიტეტი,რომელიცსამთვეშიერთხელიკრიბე
ბა,რათაფირმაშიმიმდინარეცვლილებებიგანიხილოსდაგანსაზღვროს,რაგავლენაშეიძლება
ჰქონდესამცვლილებებსხარისხისმართვისსისტემაზე,კერძოდ,არსებობსთუარაახალიხარის
ხისრისკებიდასაჭიროათუარასაპასუხოზომებისმიღებაამრისკებთანდაკავშირებით.ფირმის
მონიტორინგისღონისძიებებისხასიათიშეიძლებამოიცავდესკომიტეტისსხდომაზედაკვირვებას
დაიმინფორმაციისგააზრებას,რომელსაცკომიტეტიიყენებს,რათაგამოავლინოსფირმაშიდა
მისგარემოშიარსებულიცვლილებები.

• მო ნი ტო რინ გი სა და რე მე დი ა ცი ის პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გი: ფირმამცირეფირმაადა,შესაბამი
სად,თავისი მონიტორინგისღონისძიებების შესასრულებლად მომსახურების პროვაიდერიდაი
ქირავა.მომსახურებისპროვაიდერიმონიტორინგისღონისძიებებსატარებსსამთვეშიერთხელ
და შედეგებს აწვდის პირ(ებ)ს, რომელსაც (რომლებსაც) მონიტორინგისა და რემედიაციის
პროცესზეოპერატიულიპასუხისმგებლობაეკისრება(თ).მონიტორინგისღონისძიებებისხასიათის,
დანერგვისადაფუნქციონირებისმონიტორინგისფირმისპროცესიშეიძლებაითვალისწინებდეს
ფირმისმონაწილეობას:
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o იმის განხილვაში, უზრუნველყოფს თუ არა ხარისხის მართვის სისტემის შესახებ ადეკვატური
ინფორმაციის მიწოდებას მონიტორინგისღონისძიებები, რომლის შესრულებაზე ინსტრუქტაჟი
მიცემულიჰქონდამომსახურებისპროვაიდერს;

o მომსახურებისპროვაიდერისშესაფერისობისგანხილვაში;
o მომსახურებისპროვაიდერისმიერწარმოდგენილიინფორმაციისგანხილვაში,რათაგანსაზღვროს
შეასრულესთუარამათმონიტორინგისღონისძიებებიფირმისინსტრუქციებისშესაბამისად;და

o მომსახურებისპროვაიდერისგანცნობებისშეკრებაშიიმისთაობაზე,აქვთთუარამათრეკომენ
დაციები,რომლებიცფირმისმონიტორინგისღონისძიებებისსქემისეფექტიანობასგაზრდიდა.

ცვლილებები ხარისხის მართვის სისტემაში 

მა გა ლი თი
ფირმანერგავსახალსტგამოყენებითპროგრამას,რათამართოსდამკვეთებისადაგარიგებებისდა
თანხმებისადაგაგრძელებისპროცესი.ფირმაგადაწყვეტს,რომაუცილებელიამონიტორინგისჩატა
რება,რათაგანსაზღვროს,მუშაობსთუარასტგამოყენებითიპროგრამაისე,როგორცგამიზნულიიყო
დააღწევსთუარაიმშედეგს,რომელიცდასახულიიყოახალისტგამოყენებითიპროგრამისამოქმე
დებიდანსამითვისგანმავლობაში(მონიტორინგისღონისძიებებისვადები).

სხვა რელევანტური ინფორმაცია _ საჩივრები/ბრალდებები, გარე ინსპექტირება,  
მომსახურების პროვაიდერები

მა გა ლი თი
ფირმა ანონიმურ საჩივარს იღებს ფირმის რომელიღაც თანამშრომლისგან იმის თაობაზე, რომ
გარიგების პარტნიორმა არ დაიცვა კანონმდებლობის დარღვევასთან დაკავშირებული ფირმის
პოლიტიკაანპროცედურები,როდესაცდამკვეთისხელმძღვანელობამგამოავლინაკანონმდებლობის
დარღვევისშემთხვევა.

წინა მონიტორინგის ღონისძიებები 

მა გა ლი თები
წინა მონიტორინგის ღონისძიებებიდან გამოიკვეთა ყურადსაღები ძირითადი ასპექტები/სფეროები: 
ადრეჩატარებულმადასრულებულიგარიგებებისყოველწლიურმაინსპექტირებამგამოავლინა,რომ
გარიგებისგუნდებსგარიგებებისშესრულებისთვისსაკმარისიდროარჰქონდათ.ესიყოგამოვლენი
ლინაკლოვანება,რომელიცმიჩნეულიიყო,როგორცსერიოზულიდაყოვლისმომცველი.ნაკლოვა
ნების გამოსასწორებლად,ფირმამ მთელირიგი ქმედებები განახორციელა, მათ შორის,დამატები
თიპერსონალიაიყვანადაუფროსითანამშრომლებისადაპარტნიორებისთვისპროექტებისმართვის
სავალდებულოტრენინგიჩაატარა.ნაკლოვანებისსერიოზულობისადაყოვლისმომცველობისგათვა
ლისწინებით,ფირმამუდმივრეჟიმშიახორციელებსგარიგებებშიპერსონალისდანიშვნისმკაცრმონი
ტორინგს(მონიტორინგისღონისძიებებისვადები)დარუგულარულშეხვედრებსაწყობს(მონიტორინგის
ღონისძიებისხასიათიდავადები)უფროსთანამშრომლებსადაპარტნიორებთან,იმისგანსახილვე
ლად,თუროგორხორციელდებაპრაქტიკაშიპროექტისმართვისტრენინგისშედეგები.
მო ნი ტო რინ გის ღო ნის ძი ე ბე ბი დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა: ფირმასგარიგების
თვისაქვსსტგამოყენებითიპროგრამა,რომელსაციგიმრავალიწელიაუცვლელადიყენებს.პირველ
წელს,როდესაცფირმასტგამოყენებითპროგრამასდაეუფლა,ფირმისმონიტორინგისღონისძიებებმა
აჩვენა,რომსტგამოყენებითიპროგრამამუშაობდაისე,როგორცგამიზნულიიყო.მრავალიწელიგავი
დამასშემდეგ,რაცსტგამოყენებითიპროგრამაუკანსაკნელადშემოწმდადაამიტომფირმააანალი
ზებსსტგამოყენებითპროგრამასთანმიმართებითახალიმონიტორინგისღონისძიებებისჩატარების
აუცილებლობას(მონიტორინგისღონისძიებისჩატარებისდრო).
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ფირმა საჩივრის საპასუხოდ სათანადო ზომებს მიმართავს სათანადო ეთიკური მოთხოვნების
შესაბამისად. მიუხედავად ამისა, ვინაიდან გარიგების პარტნიორი არ იცავდა პოლიტიკას ან
პროცედურებს,დასრულებულიგარიგებებისინსპექტირებისთვისგარიგებისპარტნიორებისშერჩევის
პროცესშიფირმაირჩევს იმგარიგების პარტნიორს,რომელსაცსაჩივარიეხებოდა (მონიტორინგის
ღონისძიებისმასშტაბი).

სხვა საკითხების მაგალითები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მონიტორინგის 
ღონისძიების ხასიათზე, ვადებსა და მასშტაბზე

ფირმის ზომა, სტრუქტურა 
და ორგანიზაცია 

(ორგანიზება)

ფირმის ქსელის 
ჩართულობა მონიტორინგის 

ღონისძიებებში

რესურსები, რომელთა 
გამოყენებასაც ფირმა გეგმავს 
მონიტორინგის ღონისძიებების 

ჩასატარებლად

მა გა ლი თი 
ფირმა დიდი ფირმაა, რომე
ლიც სხვადასხვა ადგილას
ფუნქციონირებს.ამიტომ,ფირ
მას პერსონალის ერთგული
გუნდი ჰყავს, რომელიც ფირ
მის მონიტორინგის ღონის
ძიებებს ასრულებს. ვინაიდან
გუნდი მონიტორინგს თავდა
დებით ასრულებს, ბევრ ღო
ნისძიებას მუდმივი მონიტო
რინგის ღონისძიების ხასიათი
აქვს, რომელიც მთელი წლის
განმავლობაში რეგულარუ
ლადსრულდება.

მა გა ლი თი
გარიგებებისადახარისხისმარ
თვისსისტემისსხვადასხვაასპექ
ტისმონიტორინგსფირმისქსელი
ახორციელებს.მიმდინარემიმო
ხილვაში,ქსელიკონცენტრირდა
ფირმისსაპასუხოზომებზე,რომ
ლებიც შეეხებოდა დამოუკიდებ
ლობას. ფირმა ითვალისწინებს
დამოუკიდებლობასთან დაკავ
შირებულ, ქსელის მონიტორინ
გისღონისძიებებისხასიათსადა
მასშტაბს, როდესაც განსაზღ
ვრავს დამოუკიდებლობის მი
მართ საკუთარი მონიტორინგის
ღონისძიებების ხასიათს, ვადებ
სადამასშტაბს.

მა გა ლი თი
ფირმამომსახურებისპროვაიდერს
ქირაობსმონიტორიგისღონისძიე
ბების ჩასატარებლად ფირმის ინ
სტრუქციების შესაბამისად. იმის
გათვალისწინებით, რომ მომსახუ
რების პროვაიდერიფირმის მიერ
სრულგანაკვეთზეარარისაყვანი
ლი,მონიტორინგისმრავალიღო
ნისძიებასაკუთრივფირმისმიერაა
შემუშავებული, რომელიც ხორცი
ელდებასამთვეშიერთხელ(ე.ი.,
ისინი პერიოდული ღონისძიებე
ბია).

მუდმივი მონიტორინგის ღონისძიებები 
ფირმის პროცესებზე მორგებული და რეალურ 
დროში შესრულებული რუტინული ღონისძიებები 

პერიოდული მონიტორინგის ღონისძიებები 
გარკვეული ინტერვალებით შესრულებული 
ღონისძიებები

მა გა ლი თი 
დამოუკიდებლობისთვის,სტგამოყენებითიპროგ
რამის საშუალებით, ყოველთვიურად სხვადასხვა
ანგარიშიიქმნება,რომელსაცდამოუკიდებლობის
მოთხოვნებისშესაბამისადგანიხილავსპირი,რო
მელსაცოპერატიულიპასუხისმგებლობაეკისრება.
პირიიყენებსანგარიშს,რათაგამოავლინოსანო
მალიებიდაფირმისპოლიტიკასთანანპროცედუ
რებთან შეუსაბამობა,რომელიცდამოუკიდებლო
ბასეხება.

მა გა ლი თი
იმისთვის,რომ გაირკვეს წარმატებითგაიარათუ
არა პერსონალმა საჭირო ტრენინგი, აუცილებე
ლია დასრულებული გარიგებების ან ტრენინგის
ჩანაწერებისშემოწმება.

მუდმივი და პერიოდული მონიტორინგის ღონისძიებები 

ზოგშემთხვევაში,შესაძლოაუფროხელსაყრელიიყოსმუდმივიმონიტორინგისღონისძიებები,ხოლო
სხვაშემთხვევებში_პერიოდულიღონისძიებები.მუდმივიდაპერიოდულიმონიტორინგისღონისძიებების
ერთობლიობამშეიძლებამთლიანობაშიეფექტიანიმონიტორინგისპროცესიშექმნას.
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მონიტორინგის ღონისძიებების ტიპები, მათ შორის, დასრულებული გარიგებების 
ინსპექტირება 

დასრულებულიგარიგებებისინსპექტირებამონიტორინგისერთერთიღონისძიებაა,რომელსაცფირმა
ასრულებს.ხმსს1ისმიერმათიშესრულებასავალდებულოა.მიუხედავადიმისა,რომდასრულებული
გარიგებებისინსპექტირებამიმართულიაგარიგებებზე,მისიშედეგებიდანფირმაინფორმაციასიღებს
ხარისხისმართვისსისტემისშესახებ.მაგალითად,ინსპექტირებისშედეგებმაშეიძლებაუზრუნველყოს
ინფორმაციაშემდეგსაკითხებზე:
• არსებობსთუარახარისხისრისკები,რომლებიცფირმასჯერარგამოუვლენია,ანსაჭიროათუარა
ხარისხისრისკებისშეფასებისშეცვლა.

• განახორციელეს თუ არა გარიგების გუნდებმა ფირმის პოლიტიკა ან პროცედურები (ე.ი., საპასუხო
ზომები)ისე,როგორცდაგეგმილიადაარისთუარასაპასუხოზომებიეფექტიანიხარისხისრისკებზე
რეაგირებისთვის;

• გარიგებისგუნდებისმიერგანხორციელებულფირმისპოლიტიკაზეანპროცედურებებზედაყრდნობით
საჭიროათუარაფირმისპოლიტიკისანპროცედურების(ე.ი.,საპასუხოზომების)მოდიფიცირება;

• გარიგებებისხარისხი,ფირმისკულტურადახარისხისადმიდამოკიდებულება;
• შეასრულესთუარაგარიგების პარტნიორებმათავიანთისაერთოპასუხისმგებლობაიმგარიგებების
ხარისხისმიღწევასადამართვაზე,რომელიცმათეკისრებათ;და

• გარიგების გუნდების მიერ განხორციელებული ქმედებები,რომლებმაცდადებითი შედეგი გამოიღო
დაშეიძლებაფირმასმიაწოდოსიდეები,როგორგააუმჯობესოსდაგააძლიეროსშემდგომშიხარისხის
მართვისსისტემა.

ნაკლებადარისმოსალოდნელი,რომმხოლოდდასრულებულიგარიგებებისინსპექტირებისშედეგად
ფირმამსაკმარისიდადროულიინფორმაციამიიღოსხარისხისმართვისსისტემისშექმნის,დანერგვისა
დაფუნქციონირებისშესახებ,ე.ი.,მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესისმიზნებისთვის,ფირმას,
სავარაუდოდ,დასჭირდებასხვადასხვამონიტორინგისღონისძიებისკომბინირებულადგამოყენება.

სხვა ტი პის მო ნი ტო რინ გის ღო ნის ძი ე ბე ბის მა გა ლი თე ბი 
• მიმდინარეგარიგებებისინსპექტირება.
• გასაუბრებაფირმისპერსონალთან,ანფორმალურიგამოკითხვებისჩატარებაიმისშესახებ,თურო
გორაღიქვამსპერსონალიფირმისკულტურას.

• ხელმძღვანელობისკომუნიკაციისადაშეტყობინებისთანმიმდევრულობისგათვალისწინებადაასა
ხავსთუარაიგისათანადოდფირმისღირებულებებსადამიზანსხარისხისმიმართ.

• იმ სტ გამოყენებითი პროგრამების შემოწმება და შეფასება, რომლებიც ხარისხის მართვის სის
ტემასთანდაკავშირებულიფუნქციებისშესასრულებლადგამოიყენება.

• ავტომატიზებულიშეტყობინება,მაგალითად,ავტომატურიშეტყობინებები,როდესაცპოლიტიკაარ
არისგამოყენებული.

• მომსახურებისპროვაიდერებთანდაკავშირებულიდოკუმენტაციისადახელშეკრულებებისშემოწმება,
რათადადგინდეს,მომსახურებისპროვაიდერისკომპეტენციისშესახებსაკითხისათანადოიყოთუ
არაგანხილული.

• სასწავლო/ტრენინგისღონისძიებებზედასწრებისაღრიცხვისშემოწმება.
• გარიგებისპარტნიორებისადასხვაუფროსითანამშრომლებისმიერდახარჯულისაათებისრაოდე
ნობისშემოწმებადაამსაათებისსაკმარისობისგანსაზღვრა.

ზოგჯერ, ხარისხის რისკთან დაკავშირებული საპასუხო ზომა შეიძლება აირიოს მონი
ტორინგისღონისძიებაშიანშეიძლებამასჰგავდეს.მაგალითად,მიმდინარეგარიგებე
ბისმიმოხილვა(ე.ი.,მონიტორინგისღონისძიება)შეიძლებააირიოსგარიგებისმიმო
ხილვაში,რომელიცშემუშავებულიაიმისთვის,რომხელიშეუშალოსხარისხისრისკის
წარმოშობას(ე.ი.,საპასუხოზომა).
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რატომ არის გარიგებების ინსპექტირება მონიტორინგის ღონისძიება? 

გარიგებისინსპეტირებაიმისთვისააგანიზნული,რომშეაფასოსპოლიტიკაანპროცედუ
რები(ე.ი.,საპასუხოზომები)ანხარისხისმართვისსისტემისსხვაასპექტებიიმგვარად
არისშექმნილიდადანერგილიდაფუნქციონირებსთუარაისე,როგორცგამიზნულია.

როდის მიიჩნევა გარიგების ინსპექტირება საპასუხო ზომად? 

საპასუხო ზომები განკუთვნილია ხარისხისრისკისთავიდან ასაცილებლად, ან იმ შეც
დომებისადანაკლოვანებებისგამოსავლენად,რომლებიცხარისხისრისკისწარმოქმნას
შეუწყობდახელს.მაგალითად,გარიგებისხარისხისმიმოხილვაიმისთვისააგანიზნული,
რომშეფასდესგარიგებისგუნდისგადაწყვეტილებებიმანამ,სანამგარიგებისანგარი
შიგაიცემა,ანფირმასგარკვეულიგარიგებებისთვისშეიძლებაჰქონდესფინანსურიან
გარიშგებისადაგარიგებისდოკუმენტაციისწინასწარიმიმოხილვისპროცედურა,რათა
დადგინდესსათანადოათუარააღნიშნულიფინანსურიანგარიშგება.

რო  გორ გა  ნას   ხ   ვა  ვებს ფირ   მა ამ ღო ნის ძი ე ბებს? 

ხარისხისმართვისსისტემისშექმნისასფირმაგანსაზღვრავს,რახასიათისარისღონის
ძიება(ე.ი.საპასუხოზომააიგი,თუმონიტორინგისღონისძიება),იმისდამიხედვით,რის
მისაღწევადარისგანკუთვნილიღონისძიება.მაგალითად:

• თუფირმა ხარისხის რისკის თავიდან ასაცილებლად აწესებს პოლიტიკას ან პროცე
დურებს,მაშინ,შესაძლოა,ესიყოსსაპასუხოზომა(მაგ.,ფირმისმეთოდოლოგიამო
ითხოვს,რომგარიგებებისრულდებოდესგარკვეულიკრიტერიუმისგათვალისწინებით,
რომელიცექვემდებარება„ანგარიშისგაცემამდელმიმოხილვა“,რათადადგინდესგა
რიგებისანგარიშისადეკვატურობამისგაცემამდე);

• თუფირმაშეიმუშავებსღონისძიებასიმისთვის,რომპოლიტიკისან/დაპროცედურების
აღსრულებისშესახებინფორმაციადააგროვოს,მაშინეს,სავარაუდოდ,მონიტორინგის
ღონისძიებაიქნება(მაგ.,გარიგებებისინსპეტირება,რომელიცმოიცავსიმისდადგენას,
სათანადოდჩატარდათუარაიმგარიგებებისწინასაწარიმიმოხილვა,რომლებიცაკმა
ყოფილბდა„ანგარიშისგაცემამდელიმიმოხლვის“ჩატარებისკრიტერიუმებსდაიყო
თუარაგაცემულიანგარიშები/დასკვნებიგარემოებებისშესაბამისი).

დასრულებული გარიგებების ინსპექტირება: დასრულებული გარიგებების შერჩევა 
შემოწმებისთვის

დასრულებულიგარიგებებისინსპექტირებაკონცენტრირებულიაგა
რიგებებისადაგარიგებისპარტნიორებისკომბინაციისშერჩევაზე:

• გა  რი  გე  ბე  ბი შეიძლება შეირჩეს ამგვარ გარიგებებთან დაკავში
რებული რისკების საფუძველზე. მაგალითად, ფირმამ შეიძლება
დაადგინოს,რომსაფონდობირჟაზეკოტირებულისუბიექტისფი
ნანსურიანგარიშგებისაუდიტიანდასრულებულიგარიგებებიგარ
კვეულდარგებში,უფროხშირადსაჭიროებსმიმოხილვას,ვიდრე
სხვაგარიგებები.

• გა  რი  გე  ბის პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბის შემოწმებაშესაძლოასაჭიროიყოს
პარტნიორთანდაკავშირებულიმიზეზებისგამო.მაგალითად,ფირმამშეიძლებაგარიგებისპარტნი
ორებიშეარჩიოსიმისდამიხედვით,თურამდენიხანიგავიდაგარიგებისპარტნიორისშემოწმებიდან,
ასევეგარიგებისპარტნიორისწინაშემოწმებებისშედეგებისანგარიგებისპარტნიორისგამოცდილე
ბისსაფუძველზე.

ხმსს 1ის გ151 პუნქტში
მოცემულია  მაგალითები
იმის საჩვენებლად, თუ რა

გავლენა შეიძლება მოახდინოს
დასრულებული გარიგებების ან
გარიგებისპარტნიორებისშემოწ
მებისთვის შერჩევაზე იმ ფაქტო
რებმა, რომლებიც მონიტორინ
გისღონისძიებებზემოქმედებს.
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ხმსს1ისგ153პუნქტშიმოცემულიამაგალითი,რომელიცგვიჩვენებს,თუროგორშეიძლებაგანსაზღვროს
დაგამოიყენოსფირმამციკლიგარიგებისპარტნიორებისშერჩევისას.ილუსტრაციააჩვენებს,როდისუნდა
შეარჩიოსფირმამგარიგებისპარტნიორიუფროპროაქტიურადდახშირადდაროდისშეიძლებაჩაითვა

ლოსმიზანშეწონილადგარიგებისპარტნიორისშერჩევისდაყოვნება/გადადება.

სტანდარტისმიზანია,ფირმამგანსაზღვროს,თურომელგარიგებასანგარიგებისპარტნიორებსირჩევს
შემდეგისამიურთიერთდაკავშირებულიფაქტორებისგანხილვისგათვალისწინებით:

ფაქტორები, რომლებიც 
გავლენას ახდენს ყველა 

მონიტორინგის ღონისძიების 
შემუშავებაზე

ფაქტორებიმოიცავსზემოაღნიშ
ნულფაქტორებს,როგორიცაა:

• ხარისხის რისკებისთვის მი
ნიჭებული შეფასებების მიზე
ზები.

• ცვლილებები ხარისხის მარ
თვისსისტემაში.

• წინა მონიტორინგის ღონის
ძიებების შედეგები და იყო
თუარარემედიაციისღონის
ძიებებიეფექტიანიადრეგა
მოვლენილ ნაკლოვანებების
აღმოსაფხვრელად.

• სხვა მნიშვნელოვანი ინ
ფორმაცია, მათ შორის, სა
ჩივრები და ბრალდებები,
გარე  ინსპექტირებიდან და
მომსახურების პროვაიდერე
ბისგან მიღებული ინფორ
მაცია.

სხვა მო ნი ტო რინ გის  
ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომლებსაც 

ფირმა ახორციელებს

სხვა მონიტორინგის ღონისძი
ებებისხასიათისადამასშტაბის
მიხედვით და ღონისძიებების
შედეგებზე დაყრდნობით, ზე
მოაღნიშნულმა ღონისძებებამა
შეიძლება გავლენა იქონიოს
შემდეგსაკითხებზე:

• რომელიდასრულებულიგა
რიგებები უნდა შეირჩეს მი
მოხილვისთვის.

• რომელი გარიგების პარტ
ნიორები უნდა შეირჩნენ შე
მოწმებისთვის.

• რამდენადხშირადუნდაშე
ირჩეს გარიგების პარტნიო
რიშემოწმებისთვის.

• გარიგების რომელი ასპექ
ტები უნდა განიხილონ შე
მოწმებისას.

ციკლი გარიგების 
პარტნიორების  
შერჩევისთვის

გარიგების პარტნიორის შერჩე
ვისთვისციკლსფირმაგანსაზღ
ვრავს და ის შეიძლება მთელ
რიგფაქტორებზეიყოსდამოკი
დებული,როგორიცაა:

• გარიგებების ტიპები, რომ
ლებსაცფირმაასრულებს.

• ფირმის ზომა და გარიგების
პარტნიორებისრაოდენობა.

• სხვა მონიტორინგის ღონის
ძიებები, რომლებსაც ფირმა
ასრულებს.

ფირმამშეიძლებამიზანშეწონი
ლად მიიჩნიოს განსხვავებუ
ლი ციკლური პერიოდების შე
მოღება გარიგების იმ პარ
ტნიორებისთვის, რომლებიც
ფინანსური ანგარიშგებების
აუდიტს ატარებენ, ვიდრე სხვა
პარტნიორებისთვის.
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რა კავშირშია დასრულებული გარიგებების ინსპექტირება სხვა მონიტორინგის 
ღონისძიებებთან  

დასრულებულიგარიგებებისადასხვამონიტორინგისღონისძიებებისინფორმაციამშეიძლებაერთმა
ნეთზეიმოქმედოს,როგორცქვემოთარისმოცემული:

დას რუ ლე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის ინ ს პექ ტი რე ბის-
გან მი ღე ბულ მა ინ ფორ მა ცი ამ შე იძ ლე ბა გა-
მო ავ ლი ნოს მი მარ თუ ლე ბე ბი, სა დაც  და მა ტე-
ბი თი მო ნი ტო რინ გის ღო ნის ძი ე ბე ბია სა ჭი რო

მონიტორინგის სხვა ღონისძიებებისგან 
მიღებულმა ინფორმაციამ  შეიძლება 
იმოქმედოს დასრულებული გარიგებების 
ფირმის მიმოხილვაზე

მა გა ლი თი 
დასრულებული გარიგებების მიმოხილვით ფირ
მაგანსაზღვრავს,რომგარკვეულდარგში,სადაც
გარიგებები სრულდება, გარიგების გუნდის წევ
რებსდარგისშესახებარაქვთსათანადოცოდნა.
ამ  ნაკლოვანების გამომწვევი მიზეზის გამოსაკვ
ლევად, ფირმა აღნიშნავს, რომ გარიგების გუნ
დისწევრებმაარგაიარესარცერთიტრენინგიამ
დარგის შესახებ. შესაბამისად, ფირმა ტრენინგის
პროგრამებისდამატებითმონიტორინგსახორცი
ელებს,რათაგანსაზღვროს,არისთუარაიგიკონ
კრეტულადამდარგზეორიენტირებულიტრენინგი
დარომელიპერსონალიესწრებამას.

მა გა ლი თი
ფირმისკულტურისეფექტიანობასთანდაკავშირე
ბულსაკითხებზეპერსონალთანგასაუბრებისგზით,
ფირმამ გარიგებებთან დაკავშირებით პერსონა
ლისგან ბევრი  შენიშვნა შეიტყო იმის თაობაზე,
რომ პერსონალს არ უწევენ  ხელმძღვანელობას
და ზედამხედველობას. ფირმა  ამ ინფორმაციას
იყენებს,რათაგანსაზღვროსრომელიგარიგებები
შეარჩიოსმიმოხილვისთვის.

მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესის მონიტორინგი, რათა დადგინდეს, აღწევს  
თუ არა იგი დასახულ მიზანს 

მონიტორინგისადარემედიაციისეფექტიანიპროცესისგარეშე,ფირ
მავერგამოავლენსნაკლოვანებებსდავერცმათგამოსწორებასშეძ
ლებს.შესაბამისად,მნიშვნელოვანია,რომფირმამგანახორციელოს
მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესისმონიტორინგი,რათაგან
საზღვროს,აღწევსთუარაიგიდასახულმიზანს,ე.ი.:

• ხარისხის მართვის სისტემის შემუშავების,დანერგვისადაფუნქციონირების შესახებ მნიშვნელოვანი,
სანდოდადროულიინფორმაციისმიწოდებით;და

• სათანადოზომებისმიღებითგამოვლენილნაკლოვანებებზერეაგირებისმიზნითისე,რომნაკლოვანე
ბებიდროულადაღმოიფხვრას.

მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესისმონიტორინგიარააგამიზნული,რომიყოსციკლურიპრო
ცესი. როგორ ახორციელებსფირმა მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესის მონიტორინგს, ე.ი.,
ფირმისღონისძიებებისხასიათზე,ვადებსადამასშტაბზეშეიძლებამრავალმაფაქტორმაიმოქმედოს,
მათშორს:

• როგორარისშემუშავებულიფირმისმონიტორინგისადარემედიაციისპროცესი;და

• ფირმისხასიათიდაგარემოებანი.

ზოგიერთშემთხვევაში,განსაკუთრებით,მცირედანაკლებადრთულფირმებში,ფირმასშეიძლებაჰქონ
დესმზახელმისაწვდომიინფორმაციაიმისშესახებ,აღწევსთუარადასახულმიზნებსმონიტორინგისა
დარემედიაციისპროცესი,ხელმძღვანელობისცოდნით(ე.ი.,მცირეფირმაშიხელმძღვანელობას,სავა
რაუდოდ,ხშირიშეხებააქვსხარისხისმართვისსისტემასთან)დასახულმიზანს.ასეთშემთხვევაში,მონი
ტორინგისადარემედიაციისპროცესისმონიტორინგიმარტივია.

ხმსს1ისგ144პუნქტიგვიჩ
ვენებს მონიტორინგის ღო
ნისძიებებსმონიტორინგისა

დარემედიაციისპროცესისთვის.
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ფაქტორების  მაგალითები,  რომლებიც  გავლენას  ახდენს   მონიტორინგისა  და რემედიაციის 
პროცესის მონიტორინგისთვის ფირმის მიერ დადგენილ ღონისძიებებზე:  

• ფირმისსიდიდედასირთულე;

• მონიტორინგისღონისძიებებისხასიათი,ვადებიდამასშტაბი;

• ვინ შეასრულა მონიტორინგის ღონისძიებები (მაგ., მომსახურების პროვაიდერი, ქსელი, ფირმის
ცალკეული გუნდი, რომელიცდანიშნულია მონიტორინგის ღონისძიებების განსახორციელებლად
ანპერსონალი,რომელიცპასუხისმგებელიასაპასუხოზომებზე);

•წინამონიტორინგისღონისძიებებისშედეგები;

• ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა სხვა წყაროებიდან, ფირმის მონიტორინგისა და რემედიაციის
პროცესისეფექტიანობისშესახებ, (მაგ.,გარეინსპექტირება,ქსელიანმომსახურებისპროვაიდე
რი),მათშორის,ინფორმაცია,რომელიცმიანიშნებს,რომფირმისმონიტორინგისღონისძიებებმა
ვერგამოავლინანაკლოვანება;

• გამოვლენილინაკლოვანებებისსაწყისიმიზეზისანალიზითმიღებულიინფორმაცია;

• მონიტორინგისახალიღონისძიებები,რომლებიცადრეარშესრულებულა,ანმონიტორინგისღო
ნისძიებებისსქემის/სტრუქტურისცვლილება.

რე მე დი ა ცი ის პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გი 

ხმსს1ის43ეპუნქტიმოითხოვს,რომპირ(ებ)მა,რომელსაც(რომლებსაც)მონიტორინგისადარემედია
ციისპროცესზეოპერატიულიპასუხისმგებლობაეკისრება(თ),შეაფასოს(შეაფასონ):

• არისთუარარემედიაციისღონისძიებებისათანადოდშემუშავებულიგამოვლენილინაკლოვანებები
სადა მათიგამომწვევი მიზეზ(ებ)ის  აღმოსაფხვრელად დაგანსაზღვრონ, განხორციელდათუ არა
ისინი;და

• რემედიაციის ღონისძიებები, რომლებიც განხორციელდა ადრე გამოვლენილი ნაკლოვანებების
აღმოსაფხვრელად,ეფექტიანია.

ესშეფასებაშეიძლებაიყოსიმინფორმაციისნაწილი,რომელსაცფირმაიყენებსრემედიაციისპროცე
სისმონიტორინგისთვის.თუმცა,ფირმასშეიძლებადასჭირდესმონიტორინგისჩატარებაიმისდასად
გენად,რომისპირ(ებ)ი,რომელსაც(რომლებსაც)მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესზეოპერა
ტიულიპასუხისმგებლობაეკისრებათ,ასრულებენთავიანთიპასუხისმგებლობასხმსს1ის43ედა44ე
პუნქტებისმოთხოვნებისშესაბამისად.

ვინ ას რუ ლებს მო ნი ტო რინ გის ღო ნის ძი ე ბებს? 

ხმსს1 არაზუსტებს, ვის მოეთხოვება მონიტორინგისღონისძიებების შესრულება.თუმცა, მიუთითებს,
რომფირმასუნდაჰქონდესპოლიტიკაანპროცედურები,რომლებიცეხებაიმპირებისკომპეტენციასა
დაშესაძლებლობებს(მათშორის,საკმარისდროს),რომლებიცასრულებენამღონისძიებებსდამათ
ობიექტურობას. ისდამატებით აღნიშნავს, რომ გარიგებების ინსპექტირებისთვის, პირი არ შეიძლება
იყოსგარიგებისგუნდისწევრიანგარიგებისხარისხისმიმომხილველი.

პირისსათანადოკომპეტენცია,შესაძლებლობებიდაობიექტურობა,შეასრულოსმონიტორინგისღონის
ძიებები,დამოკიდებულიამთელრიგფაქტორებზე.
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ფაქ ტო რე ბის მა გა ლი თე ბი, რომ ლე ბიც მოქ მე დებს იმ პი რე ბის კომ პე ტენ ცი ა ზე, შე საძლებ ლო ბებ სა 
და ობი ექ ტუ რო ბა ზე, რომ ლე ბიც მო ნი ტო რინ გის ღო ნის ძი ე ბებს ას რუ ლე ბენ

• იმმონიტორინგისღონისძიებისხასიათი,რომელიცსრულდება.

• საკითხისხასიათი,რომლისმონიტორინგიცხორციელდება,მათშორის,არისთუარაიგისპეცია
ლიზებულიდართულიდამოითხოვსთუარასპეციფიკურცოდნას.

• ობიექტურობისხარისხი,რომელიცსაჭიროაშესაბამისისაკითხისსათანადომონიტორინგისთვის,
საკითხისთავისებურებისადასაჭიროგანსჯისდონისგათვალისწინებით.

• სხვამონიტორინგისღონისძიებები,რომლებიცაგრეთვეხორციელდებამოცემულისაკითხისმიმართ.

• საკითხისსათანადომონიტორინგისთვისსაჭიროუფლებამოსილება(მაგ.,პირს,რომელიცხელ
მძღვანელობისქმედებებისადაქცევებისმონიტორინგსახორციელებს,უფრომეტიუფლებამოსი
ლებაუნდაჰქონდეს,ვიდრეიმპირს,რომელიცტრენინგისდასწრებისმონიტორინგსახორციე
ლებს.

ხმსს 1 პირდაპირ ადასტურებს,რომ მონიტორინგისღონისძიებები ან მონიტორინგისღონისძიებების
გარკვეულიასპექტებიშესაძლებელია,რომშეასრულონგარეპირებმა,რომლებიცფირმასთანდაკავ
შირებულებიარარიან,(ე.ი.,ესშეიძლებაიყოსმომსახურებისპროვაიდერიანფირმისქსელშიდასაქ
მებულიპირი).

გარე პირების გამოყენება ფირმის მონიტორინგის ღონისძიებების შესასრულებლად
შეიძლება უფროსასარგებლოიყოს, ვინაიდან ამ შემთხვევაშიფირმამ შეიძლება უფ
როობიექტური ინფორმაცია მოიპოვოსფირმას ხარისხის მართვის სისტემის შესახებ,
რაც მას დაეხმარება ხარისხის მართვის სისტემაში იმ სფეროების გამოვლენაში,
რომლებსაცგაუმჯობესებაესაჭიროება.

შეაფასეთ გამოვლენილი ფაქტები, დაადგინეთ ნაკლოვანებები  
და შეაფასეთ მათი სერიოზულობა და ყოვლისმომცველეობა 

ხმსს1,პუნქტები:16(ა),
16(თ),4041,გ10გ12,
გ15გ17დაგ157გ169

მონიტორინგისადარემედიაციისძირითადიმიზანიახარისხისმართვისსისტემისშესახებდროულიინ
ფორმაციისმიღება,რათაგანისაზღვროს,არისთუარაიგიეფექტიანიდაინფორმაციაზერეაგირების
მიზნითსათანადოზომებიგატარდეს.მაშასადამე,აუცილებელია,ფირმამდროულადშეაფასოსარსე
ბული ინფორმაცია,რათა გამოავლინოს ნაკლოვანებებიდადროულად მოხდეს მათი გამოსწორება.
ნაკლოვანებებისარსებობისშემთხვევაში,ფირმამუნდაგაიაზროს,რამდენადსერიოზულიდაყოვლის
მომცველიაისინი.

ხმსს1მოიცავსმიდგომას,რომლისსაფუძველზეცუნდაშეფასდესაღმოჩენილფაქტებინაკლოვანებე
ბისგამოსავლენადდაშემდგომშიდამატებითუნდაშეფასდესამნაკლოვანებებისსერიოზულობადა
ყოვლისმომცველობა:

შეაფასეთმოპოვე
ბულიინფორმაცია,
გამოავლინეთნაკლო
ვანებებიდაშეაფასეთ

რეაგირებამოახდი
ნეთგამოვლენილ
ნაკლოვანებებზე

იქონიეთ
კომუნიკაცია

შეიმუშავეთდა
განახორციელეთ
მონიტორინგის
ღონისძიებები
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შეაფასეთ გამოვლენილი ფაქტები, რათა განსაზღვროთ, არსებობს თუ არა 
ნაკლოვანებები

ნაკლოვანებების არსებობის დადგენისას ფირმა აანალიზებს საკითხს იმის შესახებ, ნაკლოვანების
განმარტებასშეესაბამებათუარააღმოჩენილიფაქტებიანმათიერთობლიობა,თუკიმათერთადგანვი
ხილავთ,შემდეგნაირად:

ხარისხის
მიზნები

• ხმსს1ისმიერმოთხოვნილიხარისხისმიზანი,ანნაწილობრივ,ანსაერთოდარაა
დადგენილი.

• დამატებითიხარისხისმიზანი,რომელიცსაჭიროახარისხისმართვისმიზნისმისაღწე
ვად,არაადადგენილი.

ხარისხის
რისკები

• ხარისხისრისკიარააგამოვლენილი.
• გამოვლენილიხარისხისრისკიარაასათანადოდშეფასებული.
ხა რის ხის რის კის არარ სე ბო ბამ ან ხა რის ხის რის კ მა, რო მე ლიც სა თა ნა დოდ არაა  
შე ფა სე ბუ ლი, შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ასე ვე სა პა სუ ხო ზო მის არარ სე ბო ბა, მი სი შე უ სა ბა-
მოდ შე მუ შა ვე ბა ან არა სა თა ნა დო გა მო ყე ნე ბა. 

საპასუხო
ზომები

საპასუხო ზომა, ან საპასუხო ზომების ერთობლიობა არ ამცირებს მნიშვნელოვანი ხა
რისხისრისკისწარმოქმნისალბათობასმისაღებდაბალდონემდე,ვინაიდანსაპასუხო
ზომებიარაასათანადოდშემუშავებული,დანერგილიანეფექტიანადარფუნქციონირებს.
ნაკლოვანებას არ წარმოქმნის ყველა საპასუხო ზომა, რომელიც არ არის შემუშავებული, 
არასათანადოდ არის შემუშავებული ან არაა დანერგილი. 
პრაქ ტი კუ ლად, შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ ფირ მამ მა ინც მი აღ წი ოს ხა რის ხის მი ზანს, თუნ დაც 
სა პა სუ ხო ზო მა ან სა პა სუ ხო ზო მე ბის ერ თობ ლი ო ბა არ ამ ცი რებ დეს ხა რის ხის რისკს მი სა-
ღებ და ბალ დო ნემ დე.

(ინფორმაციახარისხისმართვის
სისტემისდიზაინის,დანერგვისა
დაფუნქციონირებისშესახებ,
რომელიცმიუთითებსერთიანმეტი
ნაკლოვანებისარსებობაზე)

შეაფასეთაღმოჩენილიფაქტები
იმისდასადგენად,არსებობსთუარა
ნაკლოვანება(პუნქტი40)

შეაფასეთნაკლოვანებების
სერიოზულობადა
ყოვლისმომცველობა(პუნქტი41)

ინფორმაციისწყარო:

მონიტორინგის
ღონისძიებები

გარე
ინსპექტირება

სხვაშესაფერისი
წყაროები

აღმოჩენილი
ფაქტები

პუნქტი16(თ)

ნაკლოვანებები
პუნქტი16(ა))

გაითვალისწინეთ გ160 პუნქტის ფაქტორები

გამოიკვლიეთ გამომწვევი მიზეზები

ინდივიდუალურად და ერთობლივად  
შეაფასეთ ნაკლოვანებების გავლენა ხმს-ზე.

ხმსისმიზნის
მისაღწევად
საჭირო
ხარისხის
მიზანი
არარის

დადგენილი.

ხარისხისრის
კიანხარისხის
რისკების

ერთობლიობა
არარის

გამოვლენილი
ანსათანადოდ
შეფასებული.

საპასუხოზომაანსაპასუხო
ზომებისერთობლიობაარმცირდება

მისაღებდაბალდონემდე,
რისგამოცშესაძლოახარისხის
რისკითავსიჩენდესიმიტომ,რომ
საპასუხოზომაარარისსათანადოდ
შემუშავებული,განხორციელებულიან
არაეფექტიანადფუნქციონირებს.

ხმსისსხვაასპექტი
არარსებობს,სათანა
დოდარარისშემუშავე
ბული,არაეფექტიანად
ფუნქციონირებს,
ისე,რომხმსს1ის
მოთხოვნაარარის
გათვალისწინებული.

პროფესიული
განსჯა

პროფესიული
განსჯა
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სხვა
ასპექტები

ხარისხისმართვისსისტემისრომელიღაცსხვაასპექტიარარსებობს,არარისსწორად
შექმნილი,ანარფუნქციონირებსეფექტიანადისე,რომხმსს1ისმოთხოვნაარარის
გათვალისწინებული.
ხმსს 1-ის გ12 პუნ ქ ტ ში მო ცე მუ ლია მა გა ლი თე ბი, თუ რო დის იჩენს თავს ხა რის ხის მარ-
თ ვის სის ტე მის  სხვა ას პექ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი.

ყველააღმოჩენილიფაქტიარარისნაკლოვანებისშემცველი.

მსჯელობისდროსიმისშესახებ,არისთუარააღმოჩენილიფაქტი
ნაკლოვანებისშემცველი,ფირმაიყენებსპროფესიულგანსჯასდა
შეუძლიაგაითვალისწინოს:

• აღმოჩენილიფაქტის (ანფაქტების) შედარებითი მნიშვნელობა
ხარისხისმიზნების,ხარისხისრისკების,საპასუხოზომების,ანხა
რისხისმართვისსისტემისსხვაასპექტებისკონტექსტში,რომელ
საცისინიეხება.

• რაოდენობრივიდახარისხობრივიფაქტორები,რომლებიცდაკავშირებულიააღმოჩენილფაქტებთან.

 ხმსს1ისგ160პუნქტშიმო
ცემულია  რაოდენობრივი
და ხარისხობრივი ფაქტო

რების მაგალითები, რომლებიც
ფირმამშეიძლებაგაითვალისწი
ნოს იმის დასადგენად, არის თუ
არა აღმოჩენილი ფაქტები ნაკ
ლოვანებისშემცველი.

აღმოჩენილიფაქტები არის ინფორმაცია,
რომელიცგვიჩვენებს,რომერთიანმეტი
ნაკლოვანებაშეიძლებაარსებობდეს.
თუმცა, შესაძლებელია, რომ ფირმამ მო
ნიტორინგის ღონისძიებებიდან, გარე ინ
სპექტირების შედეგებიდან ან სხვა მნიშ
ვნელოვანი წყაროებიდანაც მოიპოვოს
ინფორმაცია, რომელიც ხმსის შესახებ
სხვა დაკვირვების მონაცემებს გამოავ
ლენს.მაგალითად:
• ქმედება, ქცევა და გარემოება, რომელ
მაცდადებითიშედეგიგამოიღოხარისხის
მართვისსისტემისხარისხისანეფექტია
ნობისკონტექსტში;ან

• მსგავსიგარემოება,სადაცარანაირიფაქ
ტებიარარისაღმოჩენილი(მაგ.,გარიგე
ბები,სადაცპოტენციურადნაკლოვანების
შემცველიფაქტებიარგამოვლენილა,ან
მსგავსი მახასიათებლების გარიგებები,
სადაცპოტენციურადნაკლოვანების შემ
ცველიფაქტებიგამოვლინდა).

რა ტომ არის ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი? 
ფირმამშეიძლებაგამოიყენოსსხვა
დაკვირვებისმონაცემები,რათა:
• დაეხმაროსნაკლოვანებებისგა
მომწვევი მიზეზ(ებ)ის გამოვლე
ნაში (მაგ., ერთმანეთთან ორი
შეკითხვისდაპირისპირებით:რა
ტომ წარიმართა ყველაფერი
კარგადდარატომარწარიმარ
თა ყველაფერი კარგად, რამაც
შემდგომში ნაკლოვანება გამო
იწვია).

•გამოავლინოსმეთოდი/მიდგომა,
რომელსაც ფირმა მხარს დაუ
ჭერს ან უფროფართოდგამოი
ყენებს(მაგ.,ყველაგარიგებაში).

• გამოავლინოს ფირმის შესაძ
ლებლობები, რომლის მეშვე
ობით გააუმჯობესებს ხარისხის
მართვისსისტემას.

ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის სე რი ო ზუ ლო ბი სა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლო ბის შე ფა სე ბა 

ფირმასმოეთხოვებაგამოვლენილინაკლოვანებებისსერიოზულობისადაყოვლისმომცველობისშეფა
სება,რადგან:
• ამის საფუძველზე განისაზღვრება გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსასწორებელი ზომების
ხასიათი,ვადებიდამასშტაბი,იმნაკლოვანებებზეყურადღებისგამახვილებით,რომლებიცხარისხის
მართვისსისტემისთვისგანსაკუთრებულსაფრთხესწარმოადგენს;და

•ესგავლენასახდენსხარისხისმართვისსისტემისხელმძღვანელობისეულშეფასებაზე.
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ამასთან,გამოვლენილინაკლოვანებებისსერიოზულობამდაყოვლისმომცველობამშეიძლებაიმოქმე
დოსიმაზე,დამოკიდებულებიარიანთუარა,ანრამდენადარიანდამოკიდებულებიაუდიტისგარიგების
გუნდებიფირმისპოლიტიკასადაპროცედურებზეასს220ის(გადასინჯული)9მოთხოვნებისდაცვისას.1

რო გორ ფას დე ბა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის სე რი ო ზუ ლო ბა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლო ბა? 

ნაკლოვანებებისსერიოზულობისადაყოვლისმომცველობისშეფასებისმიზნით,ფირმა:
•გამოვლენილინაკლოვანებებისგამომწვევმიზეზ(ებ)სიკვლევს;და
• აფასებს გამოვლენილი ნაკლოვანებების ზემოქმედებას, ინდივიდუალურად და ერთობლივად,
ხარისხისმართვისსისტემაზე.

შეკითხვები, რომლებიც შეიძლება გაჩნდეს გამოვლენილი ნაკლო- 
ვანებების სერიოზულობისა და ყოვლისმომცველობის შეფასებისას 

• რაარისგამოვლენილინაკლოვანებისთავისებურებადათუკიისშეე
ხებოდაგარიგებებს,რატიპისგარიგებისიქნებოდაეს?

• რაარისგამომწვევიმიზეზი?

• ხარისხისმართვისსისტემისრომელასპექტსუკავშირდებაიგი?რამ
დენადმნიშვნელოვანიაესასპექტიხარისხისმართვისსისტემისთვის
მთლიანობაში?

• ესსისტემისდიზაინისნაკლოვანებაა,თუხარისხისმართვისსისტემის
დანერგვისანფუნქციონირებისნაკლოვანება?

• თუკისაპასუხოზომაარიქნებოდაადეკვატური,არსებობდათუარარა
იმემაკომპენსირებელისაპასუხოზომა,რომელიცეფექტიანადიმოქმე
დებდა?

• რამდენადხშირადიჩენდათავსესსაკითხი(მაგ.,თუისდაკავშირებუ
ლიიქნებოდაგარიგებებთან,რამდენგარიგებაზეიმოქმედა)?

• რამდენადსწრაფადიმოქმედამოცემულმასაკითხმახარისხისმართვის
სისტემაზედარამდენიხანიგრძელდებოდაეს?ისევთუგრძელდება?

• რამდენიხანიდასჭირდაფირმას,რომმონიტორინგისღონისძიებების
საშუალებითგამოევლინაესნაკლოვანება?

ხმს1ისგ192პუნქტში
ახსნილია, როდის შე

იძლება ჩაითვალოს გამოვ
ლენილი ნაკლოვანება ყოვ
ლისმომცველად.

აგრეთვე, ხარისხის მართ
ვისსისტემისგ192დაგ193
პუნქტები შეიცავს მაგალი
თებს, რათა  ერთმანეთის
განგაიმიჯნოს:

•ნაკლოვანება, რომელიც
სერიოზულია, მაგრამ არ
არისყოვლისმომცველი;
და

•ნაკლოვანება,რომელიცსე
რიოზულიც არისდა ყოვ
ლისმომცველიც.

გამოვლენილინაკლოვანებებისმიზეზ(ებ)ისგამოკვლევა

ნაკლოვანებებისმიზეზ(ებ)ისგამოკვლევაკონცენტრირებულიაიმგარემოებებისგამოვლენაზე,რომელ
მაცგამოიწვიააღნიშნულინაკლოვანება.გარდაიმისა,რომფირმამოიპოვებსინფორმაციას,რომელიც
მასნაკლოვანებებისსერიოზულობისადაყოვლისმომცველობისშეფასებაშიდაეხმარება,ნაკლოვანე
ბისგამომწვევიმიზეზისცოდნაფირმასმისსათანადოდგამოსწორებაშიცდაეხმარება.

9 ასს220ის(გადასინჯული)გ10პუნქტშიაღნიშნულია,რომ,ჩვეულებრივ,გარიგებისგუნდიშეიძლებადამოკიდებულიიყოს
ფირმისიმპოლიტიკასადაპროცედურებზე,რომელიცშეესაბამებაასს220ის (გადასინჯული)მოთხოვნებს,იმშემთხვევის
გარდა,როდესაც:
• გარიგებისგუნდისხელთარსებულიინფორმაციაანპრაქტიკულიგამოცდილებაიმაზემიანიშნებს,რომფირმისპოლიტიკა

ანპროცედურებიეფექტიანადარმიესადაგებაგარიგებისხასიათსადამოვლენებს.ან
• ფირმისანსხვამხარისმიერმოწოდებულიინფორმაციაამგვარიპოლიტიკისადაპროცედურებისეფექტიანობისშესახებ

სხვარამეზემეტყველებს(მაგ.,ფირმისმონიტორინგისღონისძიებებისინფორმაცია,გარეინსპექტირებისშედეგებიანსხვა
მნიშვნელოვანიწყაროებიიმაზემიანიშნებს,რომფირმისპოლიტიკაანპროცედურებიარმუშაობსეფექტიანად).
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გამომწვევი მიზეზის გამოსაკვლევი პროცედურების ხასიათი, მოცუ
ლობადავადებიდამოკიდებულიიქნებაბევრფაქტორზე,მათშორის:
• გამოვლენილინაკლოვანებებისხასიათიდამათიშესაძლოსე
რიოზულობა;და

• ფირმისხასიათიდაგარემოებანი.
ხმსს 1 არ იძლევა ინსტრუქციას იმ პროცედურების ტიპების შესახებ,
რომელთაგანხორციელება აუცილებელია, ან იმისშესახებ, ვინ ატა
რებსმათ.ასევე,აუცილებელიაარაა,რომყველაგამომწვევიმიზეზ(ებ)
ისგამოკვლევასაჭიროებდესინტენსიურიანდეტალურიპროცესისგა
მოყენებასზოგჯერ,პროცედურებიშეიძლებაძალიანმარტივადჩატარ
დეს. აქედან გამომდინარე, პირები,რომლებიც იკვლევენ გამომწვევ
მიზეზ(ებ)ს,მიმართავენპროფესიულგანსჯასპროცედურებისხასიათის,
ვადებისა და მოცულობის განსაზღვრისას, რომლებიც აუცილებელია
ნაკლოვანებისგამომწვევიმიზეზებისსათანადოდშესაცნობად.
გამომწვევიმიზეზ(ებ)ისგამოკვლევისას,ფირმამშეიძლებაგამოავლინოს:
• ნაკლოვანება, რომელსაც რამდენიმე გამომწვევი მიზეზი აქვს და რომელიც შეიძლება ხარისხის
მართვისსისტემისრამდენიმეკომპონენტშიანასპექტშიარსებობდეს.

• ანალოგიურიმიზეზითგამოწვეულირამდენიმენაკლოვანება.

ხმსს1ისგ166პუნქტიგან
მარტავს ფაქტორებს, რო
მელმაც შეიძლება იმოქმე

დოს პროცედურების ხასიათზე,
დროის აღრიცხვასა და ოდენო
ბაზე, რათა მოიკვლიოს ნაკლო
ვანებების საწყისი მიზეზ(ებ)ი და
აჩვენოს, რომ ეს ფაქტორები
კონკრეტულ მაგალითებს მიესა
დაგება.

ხმსსის გ168 პუნქტი აჩვენებს,
როგორუნდაგამოვლინდესსაწ
ყისი მიზეზი, რომელიც სათანა
დოდსპეციფიკურია.

ფირმამაც შეიძლება გადაწყვიტოს დადებითი შედეგების გამომწვევი მიზეზ(ებ)ის გა
მოკვლევა,რადგანამანშეიძლებაგამოავლინოსფირმისხარისხისმართვისსისტემის
გაუმჯობესებისანშემდგომისრულყოფისშესაძლებლობები.

შე ფა სე ბის პრო ცე სი დი ნა მი კუ რი და არას წორ ხა ზო ვა ნია 

ხარისხისმართვისსისტემისინტეგრირებულიბუნებისგათვალისწინებით,აღმოჩენილიფაქტებისშეფა
სება,ნაკლოვანებებისგამოვლენადამათისერიოზულობისადაყოვლისმომცველობისშეფასებაგანმე
ორებითიდაარასწორხაზოვანიპროცესია.ამასთან,ფირმისთვისერთდროულადარიქნებახელმისაწვ
დომიყველაინფორმაციააღმოჩენილიფაქტებისშესახებე.ი.,მონიტორინგისღონისძიებებიშეიძლება
მუდმივრეჟიმშიმიმდინარეობდესდაახალიინფორმაციახელმისაწვდომიიყოს,რამაცშეიძლებაკითხ
ვისნიშნისქვეშდააყენოსფირმისმიერწინათმიღებულიგადაწყვეტილებებიაღმოჩენილიფაქტების,
ნაკლოვანებებისადაგამომწვევიმიზეზ(ებ)ისშესახებ.შესაბამისად,დინამიკურიდასწრაფადრეაგირე
ბადისისტემისშექმნახელსუწყობსნაკლოვანებებისპროაქტიურდადროულაღმოფხვრას.

მაგალითები იმისა, თუ როგორ არის შეფასების სისტემა დინამიკური და არასწორხაზოვანი 
• გამოვლენილინაკლოვანებებისგამომწვევი მიზეზ(ებ)ისგამოკვლევისას,რომელიცგარიგებების
შესახებარასათანადოგანსჯასეხება,ფირმაადგენს,რომგამომწვევიმიზეზ(ებ)იდაკავშირებულია
ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი სტანდარტების შესახებ გარიგების გუნდის არასათანადო
ცოდნასთან. ფირმას გამოვლენილი ჰქონდა ფაქტები, რომლებიც დაკავშირებული იყო ფირმის
საპასუხოზომასთან,რომელიცეხებაპერსონალისსწავლებასადაგანვითარებას,მაგრამფირმამ
ისინი ნაკლოვანებებად არ მიიჩნია. ვინაიდან ფირმამ დაადგინა, რომ გარიგების გუნდებს არ
გააჩნიათ შესაბამისი ცოდნა, მას ცვლილებები შეაქვს შეფასებებში, რომელიც პერსონალის
სწავლებასადაგანვითარებასეხებადაახლამათკლასიფიცირებასახდენსნაკლოვანებებად.

• ნაკლოვანებებისსერიოზულობისადაყოვლისმომცველობისშეფასებისას,ფირმამდაადგინა,რომ
ნაკლოვანებების დიდი ნაწილი რამდენიმე თვე გრძელდებოდა, ვინაიდან მათ გამოსავლენად
ფირმისმონიტორინგისღონისძიებებსდროსჭირდებოდა.ფირმასხელთჰქონდამონიტორინგის
ღონისძიებებთან დაკავშირებით გამოვლენილი ფაქტები, მაგრამ ისინი ნაკლოვანებებად არ
მიიჩნია. ვინაიდანფირმამდაადგინა,რომმონიტორინგისღონისძიებებსდიდიდროდასჭირდა
სხვანაკლოვანებებისგამოსავლენად,მასცვლილებებიშეაქვსთავისდასკვნებში,რომლებიცეხება
მონიტორინგისღონისძიებებსდაახლამათკლასიფიცირებასახდენსნაკლოვანებებად.
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დრო ე ბი თი რე მე დი ა ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბის მა გა ლი თი 
ფირმაიყენებსმომსახურებისპროვაიდერისმიერმოწოდებულაუდიტისინსტრუმენტსდაავლენსნაკ
ლოვანებას,რომელიცდაკავშირებულიააუდიტისინსტრუმენტთან,რისგამოციგიგარკვეულიდარ
გებისთვისარასწორაუდიტისპროგრამებსქმნის.ამნაკლოვანებისგამოსასწორებლადფირმამუნდა
მოსთხოვოსმომსახურებისპროვაიდერსაუდიტისინსტრუმენტისგასწორება,რასაცდროდასჭირდება.
შედეგად,როგორცშუალედურიღონისძიება,ფირმაელფოსტითაგზავნისსწორაუდიტისპროგრამებს
გარიგებისგუნდებთანდამოითხოვს,რომგარიგებისგუნდებმაგამოიყენონელფოსტითმიღებული
აუდიტისპროგრამები,იმპროგრამებისნაცვლად,რომლებიცაუდიტისინსტრუმენტშიამოცემული.

საპასუხო  ზომა  გამოვლენილი  ნაკლოვანებების  მიმართ ხმსს1,პუნქტები:
4245,გ170დაგ173

ფირმამსათანადოზომებიუნდამიიღოსგამოვლენილნაკლოვანებებზერეაგირებისმიზნით.აღნიშნული
მიიღწევა:
• გამოვლენილინაკლოვანებებისდროულიგამოსწორებით,რათაარმოხდესმათიგანმეორება;და
• რემედიაციისღონისძიებებისეფექტიანობისშეფასებითდათუარიქნებაეფექტიანი,დამატებითიზო
მებისმიღებით.

ამპროცესისფარგლებში,ფირმაყურადღებასამახვილებსასევეგარიგებებთანდაკავშირებითგამოვ
ლენილფაქტებზე,კერძოდ,ისეთიგარიგებებისთვის,რომლისთვისაცსაჭიროპროცედურებიგარიგებე
ბისშესრულებისასგამორჩენილია,ანგაცემულიანგარიში/დასკვნაშეიძლებაარისიყოსადეკვატური
(იხ.განყოფილება„ყურადღებადაუთმეთგარიგებებთანდაკავშირებულაღმოჩენილფაქტებს,საჭირო
ებისამებრ“).

ხარისხის მართვის სისტემის შეფასებისასფირმის ხელმძღვანელობა ითვალისწინებს
ზომებს,რომლებიცგამოვლენილინაკლოვანებებისსაპასუხოდგატარდა.

რემედიაციისღონისძიებებისეფექტიანობამშესაძლოაიმოქმედოსხარისხისმართვის
სისტემისშეფასებაზედახელმძღვანელობისდასკვნაზეიმისშესახებ,აღწევსთუარ
ხარისხისმართვისსისტემათავისმიზნებს.

რემედიაციის ღონისძიებების შემუშავება და განახორციელება

ფირმისმიერშემუშავებულიდაგანხორციელებულირემედიაციისღონისძიებებიუნდარეაგირებდესგა
მომწვევმიზეზზე.ამასთან,რაცუფროსერიოზულიდაყოვლისმომცველიანაკლოვანება,მითუფროუკი
დურესადაუცილებელიარემედიაციისღონისძიებებისშემუშავებადაგანხორციელება.
ზოგიერთ შემთხვევაში, ნაკლოვანების აღმოსაფხვრელად გატარებული რემედიაციის ღონისძიებების
სათანადოდშემუშავებასდაგანხორციელებას,ანსასურველიეფექტისმიღწევასშესაძლოადროდას
ჭირდეს.გარდაამისა,ზოგჯერნაკლოვანებისაღმოსაფხვრელადშეიძლებაფირმასჰქონდესდროები
თირემედიაციისღონისძიებებიმანამ,სანამსასურველირემედიაციისღონისძიებებისრულიადიქნება
შემუშავებულიდაგანხორციელებული.


შეაფასეთმოპოვე
ბულიინფორმაცია,
გამოავლინეთნაკლო
ვანებებიდაშეაფასეთ

რეაგირებამოახდი
ნეთგამოვლენილ
ნაკლოვანებებზე

იქონიეთ
კომუნიკაცია

შეიმუშავეთდა
განახორციელეთ
მონიტორინგის
ღონისძიებები
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თუ შე ფა სე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ ეს არაა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი (ე.ი., რე მე დი ა ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბი 
არაა სა თა ნა დოდ შე მუ შა ვე ბუ ლი, და ნერ გი ლი ან ეფექ ტი ა ნი), პირ მა უნ და მი ი ღოს და მა ტე ბი თი 
ზო მე ბი, რა თა უზ რუნ ველ ყოს რე მე დი ა ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბის სა თა ნა დოდ მო დი ფი ცი რება.

რემედიაციისღონისძიებებიშესაძლოაგულისხმობდესდამატებითიხარისხისმიზნებისდად
გენასაც,ანხარისხისრისკებიდასაპასუხოზომებიშესაძლოადაემატოსანშეიცვალოს,თუ
დადგინდება,რომისინიარაასათანადო.ხარისხისმიზნების,ხარისხისრისკებისადასაპა
სუხოზომებისშესახებმინიტორინგისადარემედიაციისპროცესისშედეგებიდანმიღებული
ინფორმაციაგათვალისწინებულიუნდაიყოსფირმისრისკისშეფასებისპროცესში.

შე  ა  ფა  სეთ რე  მე  დი  ა  ცი  ის ზომების ეფექ   ტი  ა  ნო  ბა და თუ არ იქ   ნე  ბა ეფექ   ტი  ა  ნი,  
და  მა  ტე  ბით ზო  მებს მი  მარ   თეთ

ხმსს1მოითხოვს,რომპირებმა,რომლებსაცმონიტორინგისადარემედიაციისპროცესზეოპერატიუ
ლიპასუხისმგებლობააკისრიათ,შეაფასონრემედიაციისღონისძიებებიდამიიღონშესაბამისიზომები,
რათაშეფასებაზერეაგირებამოახდინონ.

არის თუ არა რე  მე  დი  ა  ცი  ის ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი სა - 
  თა  ნა  დოდ შე  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი გა  მოვ   ლე  ნი  ლი ნაკ  -
ლო  ვა  ნე  ბე ბი  სა და მა  თი გა მომ წ ვე ვი მი  ზეზ   (ებ   )
ის აღ   მო  საფხ   ვ   რე  ლად და განხორციელდა თუ 
არა ისინი?

მას შემ დეგ, რაც გამხორციელდა რე მე დი ა-
ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბი, იყო თუ არა ისინი ეფექ-
ტი ა ნი გა მოვ ლე ნი ლი ნაკ ლო ვა ნე ბის აღ მო-
საფხ ვ რე ლად?

შეფასების ეს ნაწილი შესაძლოა განხორციელ
დესმასშემდეგ,რაცრემედიაციისღონისძიებე
ბიშემუშავდებადაგატარდება.

შეფასების ეს ნაწილი შეიძლება განხორციელ
დეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რემედიაციის
ღონისძიებები საკმარისიდროის განმავლობა
შიიფუნქციონირებს,რათადადგინდეს,იყოთუ
არაისინიეფექტიანი.ზოგჯერ,გადაუდებელან
სხვაშემთხვევებში,შესაძლოასაჭიროგახდეს,
რომ რემედიაციის ღონისძიებები ფუნქციონი
რებდესგარკვეულიდროისგანმავლობაში,სა
ნამმისიეფექტიანობაიქნებაგანხილული.

ურადღება დაუთმეთ გარიგებებთან დაკავშირებულ აღმოჩენილ ფაქტებს, საჭიროებისამებრ

აღმოჩენილმაფაქტებმა(რომლებიცშეიძლებამიანიშნებდესნაკლოვანებაზე)შესაძლოაგავლენამო
ახდინოსშესაბამისგარიგებებზე.ვინაიდანფირმაკონცენტრირდებარემედიაციისღონისძიებებისშე
მუშავებასადაგანხორციელებაზე,რათახელიშეუშალოსნაკლოვანებებისგამეორებას,არაააუცილე
ბელიყველააღმოჩენილიფაქტებისგამოსწორება.თუმცა,თუაღმოჩენილიფაქტებიგვიჩვენებს,რომ
არსებობსგარიგება,რომლისშესრულებისასსაჭიროპროცედურებიგამოტოვებულიიყო,ანგაცემული
ანგარიში/დასკვნაშესაძლოაარიყოსადეკვატური,ფირმამუნდამიიღოსდამატებითიზომები:
• მიიღეთშესაბამისიზომები,რათადაიცვათშესაბამისიპროფესიულისტანდარტებიდამოქმედისამარ
თლებრივიდამარეგულირებელიმოთხოვნები.მაგალითად,გამორჩენილიპროცედურებიშეიძლება
შესრულდეს,საკითხიშეიძლებაგანიხილოსხელმძღვანელობამანმეთვალყურეობაზეპასუხისმგებელ
მაპირებმა,ანდაშესაძლებელიაფირმაშიკონსულტაციაცჩატარდეს.

• როდესაცანგარიშიარაადეკვატურადარისმიჩნეული,ფირმასშეუძლიაგანიხილოსშესაძლოშედეგები
დამიიღოსშესაბამისიზომები,მათშორის,გაითვალისწინოს,საჭიროათუარაიურიდიულიკონსულტა
ციისგავლა.
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მონიტორინგსა და რემედიაციასთან დაკავშირებული უწყვეტი  
კომუნიკაცია 

ხმსს1,პუნქტები:
4647,გ174

მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესისინფორმაციაგამოიყენებახარისხისმართვისსისტემისყვე
ლანაწილშიდამასასევეიყენებენგარიგებისგუნდებიც.მაგალითად:

• ხელმძღვანელობაამინფორმაციასიყენებსხარისხისმართვისსისტემისყოველწლიურიშეფასებისსა
ფუძვლად,რათაგანსაზღვროს,რაინფორმაციამიაწოდოსპერსონალს,საქმისყურშიჩააყენოსშესა
ბამისიპირებიმათიპასუხისმგებლობისშესახებ,ანდროულადგამოავლინოსძირითადისაკითხები.

• პირები,რომლებიც ხარისხის მართვის სისტემაში ასრულებენ გარკვეულსამუშაოს, ამ ინფორმაციას
იმისთვისიყენებენ,რომხარისხისმართვისსისტემასთანდაკავშირებულიფუნქციებიშეასრულონ.

• გარიგებისხარისხისმიმომხილველებიამინფორმაციასიყენებენგარიგებისხარისხისმიმოხილვისსა
ფუძვლად,განსაკუთრებით,მაშინ,როდესაცინფორმაციაისეთსფეროებსეხება,რომელსაცგარიგების
გუნდებისმნიშვნელოვანიგანსჯაესაჭიროება.

• გარიგებისპარტნიორებიამინფორმაციასიმისთვისიყენებენ,რომგანსაზღვრონ,დამოკიდებულიათუ
არაგარიგებისგუნდიფირმისპოლიტიკასაანპროცედურებზეგარიგებისშესრულებისას,ანმიმართუ
ლებებზე,სადაცგარიგებისდონეზედამატებითისაპასუხოზომებისმიღებაასაჭირო.

ხმსს1შეიცავსმინიმალურმოთხოვნებსიმისშესახებ,თურასაკითხებისინფორმირებაააუცილებელი
მონიტორინგისადარემედიციისპროცესთანდაკავშირებით,მათშორის,ვინდავისუნდაგადასცესეს
ინფორმაცია:

ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა კითხე ბი

• განხორციელებულიმონიტორინგისღონისძიებებისაღწერა;

• გამოვლენილინაკლოვანებები,მათშორის,მათისერიოზულობადაყოვლისმომცველობა;და

• რემედიაციისღონისძიებები

პი რი, რო მელ საც ეკის რე ბა მო ნი ტო რინ გი
სა და რე მე დი ა ცი ის პრო ცე სის ოპე რა ტი უ ლი  
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, ინფორმაციას აწვდის:  
• პირ ს, რო მელ საც ეკის რე ბა სა ბო ლოო პა

სუ ხის მ გებ ლო ბა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა 
ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მა ზე; და 

• პირ ს, რო მელ საც ეკის რე ბა ხა რის ხის მარ-
თ ვის სის ტე მაზე ოპე რა ტი უ ლი პა სუ ხის მ
გებ ლო ბა.

ფირ მა ინფორმაციას აწვდის გა რი გე ბის გუნ-
დებ ს და პი რებს, რომ ლებ საც ევალე ბათ ხა-
რის ხის მარ თ ვის სის ტე მა ში აქტივობე ბის 
შეს რუ ლე ბა. 

ისე თი მო ცუ ლო ბის ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მაა 
აუცი ლე ბე ლი, რომ გა რი გე ბის გუნ დებ მა და 
სხვა პი რებ მა დრო უ ლად მი ი ღონ სა თა ნა დო 
ზო მე ბი თა ვი ან თი  პა სუ ხის მ გებ ლო ბის  ფარ
გ ლებ ში.  

შეაფასეთმოპოვე
ბულიინფორმაცია,
გამოავლინეთნაკლო
ვანებებიდაშეაფასეთ

რეაგირებამოახდი
ნეთგამოვლენილ
ნაკლოვანებებზე

იქონიეთ
კომუნიკაცია

შეიმუშავეთდა
განახორციელეთ
მონიტორინგის
ღონისძიებები
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ხმსს 1ის პუნქტები 33,
34(ე),გ109გ115დაგ124

გ132 ეხება ფირმის მსჯელობას
იმისთაობაზე,აუცილებელიათუ
არა  გარე მხარეების ინფორმი
რება,ხოლოთუასეა,უნდამია
წოდოსმათესინფორმაცია.

გა რი გე ბის გუნ დე ბი სა და პერ სო ნა ლის თ ვის ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა კითხე ბის მა გა ლი თე ბი (ე.ი.,  
იმ მო ცუ ლო ბით, რაც აუცი ლე ბე ლია იმის თ ვის, რომ მათ შეძ ლონ სწრა ფი რე ა გი რე ბა და შე სა ბა-
მი სი ზო მე ბის მი ღე ბა)
• გარიგებისგუნდებიგადაცემულიინფორმაციაშესაძლოაყურადღებასამახვილებდესნაკლოვანე
ბებზე,რომლებიცგამოვლინდაგარიგებისდონეზედაფირმისრემედიაციისღონისძიებებში.

• პერსონალიინფორმაცია,რომელიცფირმისყვე ლა თანამშრომელსგადაეცა,შესაძლოაეხებო
დესნაკლოვანებებს,რომლებიცდაკავშირებულიადამოუკიდებლობასადაფირმისრემედიაციის
ღონისძიებებთან.

ფირმასშეუძლიამონიტორინგისადარემედიაციის
პროცესისშესახებინფორმაციამიაწოდოს:

• ფირმისქსელს;

• მომსახურებისპროვაიდერებს;

• მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირებს,
როდესაც საფონდო ბირჟაზე კოტირებული სუ
ბიექტების ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტი
ტარდება;ან

• სხვაგარედაინტერესებულმხარეებს.

მცირეფირმისშემთხვევაში,შესაძლებელია,რომერთმაპირმააიღოსპასუხისმგებლო
ბახარისხისმართვისსისტემისყველაასპექტზე,ე.ი.,საბოლოოპასუხისმგებლობადა
ანგარიშვალდებულებახმსზე,ოპერატიულიპასუხისმგებლობახმსზედაოპერატიული
პასუხისმგებლობამონიტორინგისადარემედიაციისპროცესზე.ასეთშემთხვევაში,ხმსს
1ის46ეპუნქტშიგანსაზღვრულიინფორმირებისმოთხოვნაარიქნებარელევანტური.

ფირმამშესაძლოაგაავრცელოსინფორმაციაგამოვლენილინაკლოვანებებისგამომწ
ვევიმიზეზებისშესახებ,რათახელიშეუწყოსცნობიერებისამაღლებასიმისშესახებ,თუ
რატომწარმოიშვანაკლოვანებები.ამანშეიძლებაგავლენაიქონიოსგარიგებისგუნდე
ბისადაიმპირთაქცევაზე,რომლებსაცხარისხისმართვისსისტემაშიევალებათგარკვე
ულიფუნქციებისშესრულება.

გარდაამისა,ფირმამშეიძლებაპერსონალსმიაწოდოსინფორმაციადადებითიშედე
გებისშესახებ,სადაცგანსაკუთრებულიყურადღებაიქნებაგამახვილებულიისეთპრაქ
ტიკაზე/ასპექტებზე,რომლებიცგარიგებისგუნდებმაუფროფართოდუნდაგამოიყენონ.
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ქსელის მოთხოვნები ან მომსახურება            
ხმსს1,პუნქტები:48
52,გ19დაგ175გ186

ქსელმაშეიძლებადააწესოსფირმისხარისხისმართვის
სისტემასთანდაკავშირებულიმოთხოვნები,რომელსაც
სტანდარტში ეწოდება „ქსელის მოთხოვნები“. გარდა
ამისა, ქსელმა შეიძლება ფირმისთვის ხელმისაწვდო
მი გახადოს გარკვეული მომსახურება ან რესურსები,
რომლისგამოყენებაანგანხორციელებაშეიძლებაგა
დაწყვიტოსფირმამთავისხარისხისმართვისსისტემაში
(ე.ი.„ქსელისმომსახურება“,სტანდარტისმიხედვით).

მოთხოვნები,რომლებიცქსელისმო
თხოვნებს ან მომსახურებებს ეხება,
ძირითადად,ახალიახმსს1სთვის.

მოქმედი ხკსს 1 მოიცავს ქსელის
ინფორმირებისმოთხოვნასმხოლოდ
იმ შემთხვევაში, როდესაც ფირმა
ეყრდნობაქსელისსაერთომონიტო
რინგისპოლიტიკასანპროცედურებს.

ხმსს1ისგ175პუნქტიმოიცავსქსელისმოთხოვნების
ანმომსახურებისმაგალითებს.

ხმსს1ისგ176პუნქტიშე
იცავს ფირმის პასუხისმგებ
ლობებისმაგალითებს,რომ

ლებიცდაკავშირებულიაქსელის
მოთხოვნების შესრულებასთან ან
ქსელის მომსახუხურების გამოყე
ნებასთან.

რა მო ცუ ლო ბით ვრცელ დე ბა ხმსს 1-ის მოთხოვ ნე ბი ქსე ლის სხვა ფირ მე ბის, სტრუქ ტუ რე ბის ან 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მოთხოვ ნებ სა და მომ სა ხუ რე ბებ ზე ქსელ ში

ტერმინები„ქსელი“და„ქსელისფირმა“განმარტებულიახმსს1ისმე16(ლ),დამე16(ი)პუნქტებში.
ქსელისფირმაარისფირმაანსუბიექტი/ქვედანაყოფი,რომელიცეკუთვნისფირმისქსელს.ხმსს1ის
მე19(ა) პუნქტი განმარტავს,რომ ქსელებიდა ქსელისფირმები შეიძლება სტრუქტურირებული იყოს
სხვადასხვაგზით.

ქსელის ნებისმიერი მოთხოვნა ან მომსახურება, რომელიც მიღებულია ქსელიდან, ქსელის სხვა
ფირმიდან, ან ქსელის სხვა სტრუქტურისა თუ ორგანიზაციიდან, მიიჩნევა „ქსელის მოთხოვნებად ან
ქსელისმომსახურებად“.მაშასადამე,მათზევრცელდებახმსს1ის4852პუნქტებისმოთხოვნები.

ფირ მის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ქსე ლის მოთხოვ ნებ სა და მომ სა ხუ რე ბასთან 

ფირმააპასუხისმგებელითავისხარისხისმართისსისტემაზე.მაშა
სადამე,იმისათვის,რომხარისხისმართისსისტემაშიგამოიყენოს
ქსელის მოთხოვნები ან მომსახურება, მნიშვნელოვანია ფირმას
ესმოდესქსელისმოთხოვნებიანმომსახურებადარაგავლენაშე
იძლება იქონიოს მათმა გამოყენებამფირმის ხარისხის მართვის
სისტემაზე.გარდაამისა,ფირმასგაცნობიერებულიუნდაჰქონდეს
თავისი პასუხისმგებლობა ნებისმიერ ქმედებაზე, რომელიც აუცი
ლებელია ქსელის მოთხოვნების განსახორციელებლად, ან ქსე
ლისმომსახურებისგამოსაყენებლად.

ტერმინები ქსელის მოთხოვნები, ან ქსელის მომსახურება მოიცავს კომპონენტის
აუდიტორებსქსელისსხვაფირმიდან,რომლებიცჩართულებიარიანჯგუფისაუდიტის
გარიგებებში.რესურსებისგანყოფილებაშიახსნილია,პრაქტიკულადროგორშეიძლება
ხმსს 1ის მოთხოვნების გამოყენება კომპონენტის აუდიტორების მიმართ,რომლებიც
იმავექსელიდანარიან.
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ქსელმა შეიძლება განსაზღვროს ფირმის 
პასუხისმგებლობა 

ფირმამ შეიძლება განსაზღვროს საკუთარი 
პასუხისმგებლობა 

მა გა ლი თი 
ქსელმაშეიძლებადაადგინოს,რომკონკრეტული
სტ გამოყენებითი პროგრამის გამოყენებისთვის
ფირმასუნდაჰქონდესლეპტოპებიგანსაზღვრუ
ლიმინიმალურიპარამეტრებით,რათასტგამო
ყენებითი პროგრამალეპტოპებზე გამართულად
მუშაობდეს.

მა გა ლი თი
ფირმამშეიძლებაგამოიყენოსქსელისმიერორ
განიზებულიტრენინგისკურსი.ფირმამშეიძლება
დაადგინოს,რომმისიპასუხისმგებლობააკოორ
დინატორებისგანსაზღვრა,რომლებიცუხელმძღ
ვანელებენტრენინგსდაასევეკოორდინატორე
ბისგადამზადებაიმისშესახებ,თუროგორუნდა
გაუძღვნენისინიტრენინგისკურსსსათანადოდ.

ხმსს1მოითხოვს,რომფირმამ:
• განსაზღვროს,რამდენადშეესაბამებაქსელისმოთხოვნებიანმომსახურებაფირმისხარისხისმარ
თვისსისტემასდაროგორუნდამოხდესმათიგათვალისწინებამისხარისხისმართვისსისტემაში,
მათშორის,როგორუნდადაინერგოსიგი.

• შეაფასოს,აუცილებელიათუარაქსელისმოთხოვნებისანმომსახურებისადაპტირებაანშევსება,ხო
ლოთუასეა,როგორუნდაგანახორციელოსესფირმამისე,რომხარისხისმართვისსისტემაშიმათი
გამოყენებამიზანშეწონილიიყოს.მიუხედავადიმისა,რომქსელმაშეიძლებაქსელისმოთხოვნები
განსაზღვროს იმ მიზნით,რომ ხელი შეუწყოს ხარისხის ერთგვაროვნებას მთელ  ქსელში,ფირმას
შეიძლებადასჭირდეს ქსელის მოთხოვნების ან მომსახურების ადაპტირებადა შევსება იმგვარად,
რომისინიშეესაბამებოდესფირმისხასიათსადაგარემოებასდაიმგარიგებებს,რომლებსაცფირმა
ასრულებს.

ხმსს1ასევეითვალისწინებსმოთხოვნებსფირმისთვის,თუკიფირმაგამოავლენსნაკლოვანებებსქსე
ლის მოთხოვნებში ან მომსახურებაში. ეს გულისხმობსრემედიაციისღონისძიებების შემუშავებასადა
განხორციელებასქსელისმოთხოვნებშიანმომსახურებაშიგამოვლენილინაკლოვანებებისგავლენის
აღმოსაფხვრელად.

მაგალითიქსელისმომსახურებისადაფირმისმიერგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესისაიმისთაობა
ზე,რამდენადშესაფერისიაფირმისთვისქსელისმომსახურებადაგაითვალისწინებათუარაისფირმის
ხარისხისმართვისსისტემაში,ანესაჭიროებათუარაქსელისმომსახურებასადაპტირებაანშევსება.

ქსელის
მომსახურება

ქსელიგამოსცემსვრცელსახელმძღვანელოსგლობალურიპანდემიისწინააღ
მდეგბრძოლისთვის.სახელმძღვანელოეხება:
• გლობალურიპანდემიისმოსალოდნელგავლენასფინანსურანგარიშგებებ
ზე, რომლებიც მომზადებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტებისმიხედვით.

• გლობალური პანდემიის მოსალოდნელ გავლენას აუდიტის გარიგებებზე,
მათშორის:
o გავლენაიმაზე,თუროგორწარიმართებაგარიგებებისხელმძღვანელო
ბა,ზედამხედველობადაშესრულებულისამუშაოსმიმოხილვადაასევე
გარიგების შესასრულებლად ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებ
ლობაზე;

oგარკვეულიტიპისაუდიტისპროცედურებისადაპტირება,რომლებიცშეიძ
ლებაშესრულდესდარეკომენდაციებიაუდიტისგუნდებისთვისამპროცე
დურებისგამოსაყენებლად;

o გლობალური მოვლენის შედეგად წარმოქმნილი არსებითი უზუსტობის
რისკები,როგორუნდამოხდესშემდგომიმოვლენებისგათვალისწინება
დააღრიცხვადასაწარმოსფუნქციონირებადობისპრინციპთანდაკავში
რებულიმოსაზრებები;

o გავლენააუდიტორისდასკვნაზე.
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რამდენადარისშე
საფერისი ქსელის
მომსახურება და
გათვალისწინებულია
თუ არა იგი ხარის
ხისმართვისსისტე
მაში, მათ შორის,
როგორ უნდა დაი
ნერგოსიგი.

გლობალურმაპანდემიამფირმადააზარალადა,შესაბამისად,მანდაადგინა,
რომქსელისმომსახურებადაფირმისმიერშესრულებულიგარიგებებიმნიშ
ვნელოვანიაფირმისთვის.ვინაიდანფირმასჯერარაქვსგამოცემულისაკუ
თარისახელმძღვანელო,რომელიცგლობალურპანდემიასშეეხება,ფირმა
გადაწყვეტს,რომიხელმძღვანელებსქსელისმიერგამოცემულისახელმძღ
ვანელოთი. ფირმა არჩევს საუკეთესო გზას სახელმძღვანელოს გასავრცე
ლებლადგარიგებისგუნდებზედადაადგენს,რომიგი:

• გამართავსრამდენიმევებინარსსახელმძღვანელოსშინაარსისგანსახილ
ველად;

•სახელმძღვანელოს განათავსებს ფირმის ინტრანატზე და განახორციე
ლებსმისინტეგრირებასფირმისაუდიტისსტგამოყენებითპროგრამაში.

სჭირდება თუ არა
ქსელის მომსახუ
რებას ადაპტირება
ანშევსება

ფირმა სახელმძღვანელოს ადაპტირებისა და შევსების საჭიროებას ადგენს
შემდეგნაირად:
• ფირმა აუმჯობესებს ბუღალტრული აღრიცხვის სახელმძღვანელოს იმის
გათვალისწინებით,თურაგავლენაშეიძლებამოახდინოსგლობალურმა
მოვლენამგარკვეულიდარგებისფინანსურანგარიშგებებზე,რომლისთვი
საცფირმაატარებსაუდიტს;

•ფირმააუმჯობესებსაუდიტისსახელმძღვანელოსიმით,რომითვალისწინებს:
o როგორშეუძლიათგარიგებისგუნდებსერთმანეთთანურთიერთქმედე
ბადაინფორმაციისგაცვლა,კერძოდ,ადგენსმოთხოვნებსგარიგების
გუნდების პირადი შეხვედრების ორგანიზებისთვის, რომლებიც ითვა
ლისწინებს რეგიონალურ წესებს პირად შეკრებებთან დაკავშირებით,
რათამათშეძლოთპირადადშეხვედრა;

oროგორშეუძლიათგარიგებისგუნდებსდამკვეთებთანურთიერთქმედე
ბადადაკავშირებადააუდიტისრომელიპროცედურებისჩატარებაიქ
ნებადასაშვებიადგილზე;

o გლობალურიპანდემიისშედეგადწარმოქმნილიურისდიქციასთანდა
კავშირებულარსებითიუზუსტობისკონკრეტულრისკებს,რარეაგირე
ბა უნდა მოახდინონ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რომლებმაც მთელ
იურისდიქციაზეიქონიაგავლენადაიურისდიქციაშიშექმნილეკონომი
კურმდგომარეობაზე,ასევეროგორშეიძლებაამანიმოქმედოსსაწარ
მოსფუნქციონირებადობისპრინციპზე;

oროგორშეუძლიათგარიგებისგუნდებსკონსულტაციებისორგანიზება
ფირმისფარგლებშიდარატიპისსაკითხებზეიქნებააუცილებელიკონ
სულტაციისგავლა.

გა რე მო ე ბები, რო დე საც მო ნი ტო რინ გის ღო ნის ძი ე ბებს ქსე ლი ას რუ ლებს

შეიძლებაქსელმაგანახორციელოსმონიტორინგისღონისძიებებიქსელისყველაფირმაში.ამგვარიმო
ნიტორინგისღონისძიებებისხასიათი,ვადებიდამასშტაბისხვადასხვანაირიიქნებასხვადასხვაქსელში
და,შესაძლოა,განსხვავებულიიყოსთვითონქსელშიც,სხვადასხვაწელს.

ხმსს1მოითხოვს,რომფირმამშეასრულოსხმსს1ის3547ეპუნქტებისმოთხოვნები,რომლებიცმო
ნიტორინგსადარემედიაციასეხება.მაშასადამე,როდესაცფირმისხარისხისმართვისსისტემისმონი
ტორინგისღონისძიებებსქსელიასრულებს,ფირმამუნდა:
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განსაზღვროსქსე
ლისმიერგან
ხორციელებული
მონიტორინგის
ღონისძიებების
გავლენაფირმის
მონიტორინგისღო
ნისძიებებისხასი
ათზე,ვადებსადა
მასშტაბზე.

მა გა ლი თი

ქსელისმონიტორინგისღონისძიებებიმოიცავსშერჩეულიდასრულებულიგარი
გებებისყოველწლიურინსპექტირებას.ფირმასშეუძლიაგანიხილოს:

• გარიგებებისშერჩევასთანდაკავშირებით:არისთუარაშერჩეულიგარიგებები
იმ გარიგებებისრეპრეზენტაციული,რომლებსაცფირმა აირჩევდა საკუთარი
ინსპექტირებისპროგრამისშესრულებისთვის.

•გარიგებისპარტნიორებისშერჩევასთანდაკავშირებით:

o არიანთუარაგარიგებისშერჩეულიპარტნიორებიისპარტნიორები,რომ
ლებსაცფირმააირჩევდაფირმისპოლიტიკისანპროცედურებისშესაბამი
სად(მათშორის,პარტნიორები,რომლებსაცაირჩევდნენფირმისციკლური
პერიოდისმიხედვით).

o თითოეულიგარიგებისპარტნიორისთვისშერჩეულიგარიგებაარისთუარა
იმგარიგებებისრეპრეზენტაციული,რომლებსაცფირმაშეარჩევდაამგა
რიგებისპარტნიორისთვის.

• საკითხები, რომლებიც განიხილეს გარიგებების ინსპექტირების ჩატარებისას
დაარისთუარაესსაკითხებიიმსაკითხებისმსგავსი,რომლებსაცფირმაინს
პექტირებისჩატარებისშემთხვევაშიგანიხილავდა.

განსაზღვროს
ფირმისპასუ
ხისმგებლობაამ
მონიტორინგის
ღონისძიებებთან
დაკავშირებით,მათ
შორის,ფირმის
მიერგანსახორციე
ლებელინებისმიე
რიმნიშვნელოვანი
ქმედება.

მაგალითი 

ზემოაღნიშნულიმაგალითიდანგამომდინარეფირმასაქვსმთელირიგიპასუხის
მგებლობებიიმისთვის,რომხელიშეუწყოსქსელისმიერდასრულებულიგარიგე
ბებისინსპექტირებისჩატარებას,მათშორის:

• ფირმისგარიგებებისადაგარიგებისპარტნიორებისშესახებინფორმაციისმიწო
დებაგარიგებებისადაგარიგებისპარტნიორებისშერჩევაშიდასახმარებლად.

• ფირმისმიერშესრულებულიმონიტორინგისსხვაღონისძიებებიდანმიღებული
ინფორმაციისანსხვამნიშვნელოვანიინფორმაციისმიწოდება,რომლისგამო
ყენებაქსელსშეუძლიაგარიგებებისადაგარიგებისპარტნიორებისშესარჩევად.

•გარიგებისფაილებზეწვდომისუზრუნველყოფაქსელისთვის.

• ქსელისუზრუნველყოფადამხმარერესურსებითდასრულებულიგარიგებების
ინსპექტირებისჩატარებისხელშესაწყობად(მაგ.,ადამიანურირესურსები).

დრულადმოიპო
ვოსქსელისგან
ინფორმაციამონი
ტორინგისღონის
ძიებებისშედეგების
შესახებ,აღმოჩენი
ლიფაქტებისშეფა
სებისადამე40
პუნქტისმოთხოვნის
შესაბამისადნაკ
ლოვანებებისგა
მოვლენისპროცე
სისფარგლებში.

მა გა ლი თი იმი სა, თუ რო გორ შე უძ ლია ფირ მას მო ნი ტო რინ გის ღო ნის ძი ე  - 
ბე ბის  შე დე გე ბის გა მო ყე ნე ბა

იმისდასადგენად,გამოვლინდათუარანაკლოვანებებიაღმოჩენილიფაქტების
შეფასებისას,ფირმაიყენებსქსელისმონიტორინგისღონისძიებებისშედეგებსდა
ამინფორმაციასუდარებსფირმისმიერჩატარებულიგარიგებებისინსპექტირების
შედეგებს.ფირმაადგენს,რომმისმამონიტორინგისღონისძიებებმავერგამოავ
ლინანაკლოვანებებიმთელრიგგარიგებებში.ამრიგად,ქსელისმონიტორინგის
ღონისძიებებმაორინაკლოვანებაგამოჭავლინა:

• გარიგებებთანდაკავშირებულინაკლოვანება;და

•ფირმისმონიტორინგისღონისძიებებთანდაკავშირებულინაკლოვანება
(ე.ი.ნაკლოვანებადასრულებულიგარიგებებისინსპექტირებაში).



86

ხმსს 1: დანერგვის სახელმძღვანელო

ხმსს1ეხებააგრეთვექსელისსხვაფირმებშიჩატარებულქსელისმონიტორინგისღონისძიებებსდა
ფირმასავალდებულებს,მოიპოვოსქსელისგანინფორმაციაქსელისფირმებშიჩატარებულიქსელის
მონიტორინგისღონისძიებებისსაერთოშედეგებისშესახებ.ხმსს1ისგ182პუნქტშიახსნილია,როგორ
შეუძლიაფირმასამინფორმაციისგამოყენება.

ფირმამ შესაძლოა გამოიყენოს აგრეთვე ქსელის მონიტორინგის ღონისძიებების
შედეგები, რომლებიც დაკავშირებულია ფირმის ხარისხის მართვის სისტემასთან
და ქსელის სხვა ფირმების შედეგები, რათა განსაზღვროს ფირმის მონიტორინგის
ღონისძიებებისხასიათი,ვადებიდამასშტაბი(იხ.ხმსს1ის37(ვ)პუნქტი).
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ფირმის მონიტორინგისღონისძიებებისფარგლებშიფირმას შეუძლია შეამოწმოს ხელ
მძღვანელობის მიერდადგენილი ხარისხის მართვის სისტემის შეფასების პროცესი და
განსაზღვროს,შესრულდათუარაიგიხმსს1ისმიხედვით.
ნაკლოვანებამ თავი შესაძლოა იჩინოს მაშინ, როდესაც შეფასება არ შესრულდა, ან
არარისსათანადოდშემუშავებულიდადანერგილი,ანსათანადოდარფუნქციონირებს
(ე.ი.ხმსს1ის53ედა54ეპუნქტებისმოთხოვნებიარარისშესრულებული).

ხარისხის მართვის სისტემის შეფასება              
ხმსს1,პუნქტები:
5356,გ187გ210

ხარისხის მართვის სისტემა მოიცავს მოთხოვნებს პი
რებისთვის,რომლებსაცეკისრებათხარისხისმართვის
სისტემისსაბოლოოპასუხისმგებლობადაანგარიშვალ
დებულება,რათაშეაფასონხარისხისმართვისსისტემა.
შეფასებაზედაყრდნობით, პირივალდებულიადაასკვ
ნას,მიიღწევათუარახარისხისმართვისსისტემისმიზ
ნები.
შეფასებასრულდებადროისგარკვეულიმომენტისთვისდადასკვნაკონცენტრირებულიაიმაზე,იძლევა
თუარახარისხისმართვისსისტემასათანადორწმუნებას,რომ:
• ფირმადამისიპერსონალიასრულებენთავიანთპასუხისმგებლობასპროფესიულისტანდარტებისა
დამოქმედისამართლებრვიდამარეგულირებელიმოთხოვნებისშესაბამისადდაგარიგებებისრულ
დებაამსტანდარტებისადამოთხოვნებისდაცვით;და

• ფირმისდაგარიგებისპარტნიორებისმიერგაცემულიგარიგებისდასკვნა/ანგარიშიმოცემულიგარე
მოებებისშესაფერისია.

მართალია,შეფასებაკონცენტრირებულიაახლანდელდროზე/არსებულმდგომარეობაზე,მაგრამშეფა
სებისპროცესშიამოსავალბაზადგამოიყენებაინფორმაციაიმისშესახებ,თუროგორმუშაობდახარის
ხისმართვისსისტემაგარკვეულიპერიოდისგანმავლობაში,იმისდასადგენად,უზრუნველყოფსთუარა
იგიგონივრულრწუნებასიმისშესახებ,მიიღწევათუარახარისხისმართვისსისტემისმიზნები.

შეფასებისპროცესიფირმისშიდაპროცედურაა.ფირმასარმოეთხოვებადამოუკიდებელირწმუნების
მოპოვებახარისხისმართვისსისტემისეფექტიანობისშესახებ.

მოთხოვნა,შეფასდესხარისხისმარ
თვის სისტემა და დაიდოს დასკვნა
მისი ეფექტიანობის შესახებ ხარის

ხის მართვის სისტემის მიზნების მიღწევის
კონტექსტში,ახალიახმსს1ისთვის.

რა ტომ აფა სებს ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მას პი რი, რო მელ საც ეკის რე ბა  ხა რის ხის  
მარ თ ვის სის ტე მაზე სა ბო ლოო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა

მიუხედავად იმისა, რომ ხარისხის მართვის სისტემის შეფასება,
ფაქტობრივად,თვითშეფასებაა,მნიშვნელოვანია,რომგანმტკიც
დეს იმ პირის პასუხისმგებლობადა ანგარიშვალდებულება,რო
მელსაცეკისრებახარისხისმართვისსისტემაზესაბოლოოპასუხის
მგებლობადაანგარიშვალდებულება.ხარისხისმართვისსისტემის
შეფასებისშედეგიშეიძლებაიმისმანიშნებელიიყოს,თუროგორ
ასრულებს ხელმძღვანელობა პასუხისმგებლობებს და, შესაბამი
სად,ესაუცილებლადგასათვალისწინებელია,როდესაცხელმძღ
ვანელობისმუშაობასაფასებენ.

მიუხედავად იმისა, რომ შეფასების პროცესს ახორციელებს პი
რი,რომელსაცეკისრებახარისხისმართვისსისტემაზესაბოლოო
პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება, შეფასების პროცესზე მაინც ფირმაა პასუხისმგებელი
ამ კონკრეტული პირისთვის პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების დელეგირების გზით.
სხვასიტყვებითრომვთქვათ,ფირმასმოეთხოვება,უზრუნველყოსშეფასებისპროცესისჩატარებაამათუ
იმპირისთვისანგარიშვალდებულებისდაკისრებით.

ხმსს1ისგ33პუნქტიშეიცავს
მაგალითს, რომელიც აჩვე
ნებს,თუროგორარისფირმა

პასუხისმგებელიხარისხისმართვის
სისტემის შეფასებასა და დასკვნის
გამოტანაზე, მაგრამ, ამავე დროს,
შეფასებასადადასკვნისგამოტანას
ავალებს პირს ხარისხის მართვის
სისტემის საბოლოო პასუხისმგებ
ლობასა და ანგარიშვალდებულე
ბასთანერთად.
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რო გორ ხორ ცი ელ დე ბა შე ფა სე ბა, მათ შორის, რა ინ ფორ მა ცია გაითვალისწინება

ხმსს 1 განმარტავს, რომ პირს, რომელსაც ეკისრება ხარისხის
მართვის სისტემაზე საბოლოო პასუხისმგებლობა და ანგარიშ
ვალდებულება,შეფასებისპროცესშიშეიძლებადაეხმარონსხვე
ბი,თუმცამაინცესპირიაპასუხისმგებელიდაანგარიშვალდებუ
ლიშეფასებისპროცესზე.

ფირმისმონიტორინგისადარემედიაციის შესახებ ინფორმაციამ,
რომელიცგადაეცემაპირს,რომელსაცეკისრებახარისხისმართ
ვის სისტემის საბოლოოპასუხისმგებლობადა ანგარიშვალდებუ
ლება,საზოგადოდშეიძლებაუზრუნველყოსშეფასებისჩასატარებ
ლადსაჭიროინფორმაცია.

ხარისხისმართვისსისტემისშეფასებაზედაყრდნობითპირს,რო
მელსაც ეკისრება ხარისხის მართვის სისტემის საბოლოო პასუ
ხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება, მოეთხოვება დასკვნის
გამოტანაიმისშესახებ,მიიღწევათუარახარისხისმართვისსის
ტემის მიზნები.  პირს, როდესაც დასკვნა გამოაქვს იმის შესახებ
არისთუ არახარისხის მართვის სისტემა ეფექტიანითავისი მიზ
ნების მიღწევის თვალსაზრისით, შეუძლია შემდეგი ფაქტორების
გათვალისწინება:

ხმსს 1ის გ189 პუნქტი შეი
ცავსმაგალითებს,რომლებიც
გვიჩვენებს,თუროგორშეიძ

ლება იმ ინფორმაციის მოპოვება,
რომელიც წარმოადგენს ხარისხის
მართვის სისტემის შეფასების სა
ფუძველს,ნაკლებადრთულიფირ
მისთვის,შედარებითრთულიფირ
მისსაპირისპიროდ.
ხმსს 1ის გ192და გ193 პუნქტები
შეიცავსგანმარტებებსადაიმისმა
გალითებს,როდესაც:
•გამოვლენილი ნაკლოვანება სე
რიოზული, მაგრამ არა ყოვლის
მომცველი;და

•გამოვლენილი ნაკლოვანება სე
რიოზულიცარისდაყოვლისმომ
ცველიც.

გამოვლენილინაკლოვანე
ბებისსერიოზულობადაყოვ
ლისმომცველობადაგავლენა
ხარისხისმართვისსისტემის

მიზნებისმიღწევაზე.

არისთუარარემედიაციის
ღონისძიებებიშემუშავებული
დაგატარებულიფირმისმიერ
დარამდენადეფექტიანია
შეფასებამდეგატარებული
რემედიაციისღონისძიებები

სათანადოდგამოსწორებულია
თუარახარისხისმართვის
სისტემაზეგამოვლენილი
ნაკლოვანებებისგავლენა

(მაგ.,სათანადოზომებისმიღება,რო
დესაცგარიგებისშესრულებისასპრო
ცედურებიგამოტოვებულიიყოანგაცე
მულიდასკვნაარიყოადეკვატური.)

მასშემდეგ,რაცრემედიაციისზომას(ზომებს)შეიმუშავებენდაგაატარებენ,მისი(მათი)ეფექტიანობა
შეიძლება უფრომყისიერადგამოვლინდეს, ან შესაძლოაგარკვეულიდროიყოსსაჭიროიმისთვის,
რომრემედიაციისზომისეფექტიანობააშკარაგახდეს(იხ.79ეგვერდზე„შეაფასეთრემედიაციისზო
მებისეფექტინობადათუარიქნებაეფექტიანი,დამატებითზომებსმიმართეთ“).
ხმსს1ის43ეპუნქტშიაღიარებულია,რომრემედიაციისზომებისგანხორციელებასშეიძლებაგარკ
ვეულიდროდასჭირდეს,ვინაიდანპირ(ებ)მა,რომელსაც(რომლებსაც)პასუხისმგებლობააკისრია(თ)
მონიტორინგისადარემედიაციისპროცესზე,უნდაშეაფასონ,რემედიაციისზომები:
ა) სათანადოდარისთუარაშე მუ შა ვე ბუ ლი გამოვლენილნაკლოვანებებსადამათგამომწვევმიზეზებზე
რეაგირებისთვალსაზრისითდადაადგინონ,გა ტარ და თუარაისინი;და

ბ) რომლებიც  ად რე გა მოვ ლე ნი ლი ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად გატარდა, ეფექ ტუ რია თუ
არა.

ხმსს1ის გ189 პუნქტში ახსნილია,რომ ინფორმაცია,რომელიც ქმნის ხარისხის მართვის სისტემის
შეფასებისსაფუძველს,მოიცავსინფორმაციას,რომელსაცმონიტორინგსადარემედიაციისპროცესზე
ოპერატიულიპასუხსმგებლობისმქონეპირ(ებ)იგადასცემს(გადასცემენ)ხმსს1ის46ეპუნქტისშესა
ბამისად.ამგვარიინფორმაციაშეიძლებამოიცავდესხმსს1ის43ეპუნქტისშესაბამისადგანხორცილე
ბულიშეფასებისშედეგებსაც.ამიტომ,როდესაციხილავენ,გატარებულირემედიაციისზომებიეფექტუ
რიათუარაშეფასებისმომენტისთვის,პირ(ებ)ს,რომელსაც(რომლებსაც)საბოლოოპასუხისმგებლობა
დაანგარიშვალდებულებააკისრიათხარისხისმართვისსისტემაზე,შეუძლია(შეუძლიათ),მაგალითად:
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• გამოიყენოს(გამოიყენონ)ხმსს1ის43ეპუნქტისშესაბამისადგატარებულირემედიაციისზომე
ბისშეფასებისშედეგადმიღებულიინფორმაცია;

• განიხილოს(ნ) სხვა ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა ხელმისაწვდომი იყოს იმ რემედიაციის
ზომებისეფექტიანობისშესახებ,რომლებიცუკვემოქმედებს,მათშორის,ხანმოკლეპერიოდის
განმავლობაში;ან

• ისეთრემედიაციისზომებთანდაკავშირებით,რომელთაამოქმედებასჯერგარკვეულიდროსჭირ
დება,გაითვალისწინოს(გაითვალისწინონ)სხვასაკითხები,როგორიცაა:
o გამოვლენილი ნაკლოვანებ(ებ)ისადა მათი გამომწვევი მიზეზ(ებ)ის ხასიათი,რომელთანაც
(რომლებთანაც)დაკავშირებულიამოცემულირემედიაციისზომა(ზომები);

o გამოვლენილინაკლოვანებ(ებ)ისსერიოზულობადაყოვლისმომცველობა;
o რემედიაციის ზომების განხორციელების დროულობა და მის ასამოქმედებლადდაგეგმილი
დრო,ასევეესვადაშეესაბამებათუარა,გამოვლენილინაკლოვანებ(ებ)ისადამისიგამომწ
ვევიმიზეზი(ებ)ისაღმოფხვრისთვისაუცილებელვადას;

o მიღწეულიათუარაეფექტიანობისდაგეგმილიანმოსალოდნელიშუალედურისამიზნედონე;
o ნებისმიერიდროებითიანშუალედურიზომებისეფექტი,რომელიცგატარდა იმპერიოდში,
როდესაცსასურველირემედიაციისზომებისსრულყოფილადდამუშავებადაგანხორციელება
ისევმიმდინარეობდა;ან

o იყოთუარაეფექტურიფირმისმიერადრეგატარებულიმსგავსიზომები.

როდესაცგამოსასწორებელიზომაშემუშავებულიდაგანხორციელებულია,მაგრამჯერ
არმოქმედებდახარისხისმართვისსისტემისშეფასებისმომენტისთვის,შემდგომპერი
ოდში, ამგამოსასწორებელი ზომის ეფექტიანობა შეფასდება ხმსს1ის43(ბ) პუნქტის
შესაბამისად.შესაძლოადადგინდეს,რომგამოსასწორებელიზომაარიყოეფექტური.
რიგიფაქტორებისგამო,მათშორის,თუროგორირეაგირებამოახდინაფირმამარაე
ფექტურრემედიაციის ზომაზედადაკავშირებულინაკლოვანების სერიოზულობასადა
ყოვლისმომცველობაზე,შეიძლებაგავლენაიქონიოსხარისხისმართვისსისტემისშესა
ხებმომდევნოწელსგამოტანილდასკვნაზე.

ხმსს1ითვალისწინებსსამშესაძლოდასკვნასხმსს1ის54ეპუნქტისშესაბამისად.ფირმამდამატებით
ზომებს უნდა მიმართოს  ხმსს 1ის 55ე პუნქტის შესაბამისად, იმისდა მიხედვით, რომელ დასკვნას
გამოიტანენ.
შემდეგიცხრილიასახავსსამიშესაძლოდასკვნისმაგალითსდაფაქტორებს,რომლებიცგათვალის
წინებულიაამდასკვნებისგამოტანისას. ეს ცხრი ლი სა ი ლუს ტ რა ცი ო  მიზანს ემსახურება, ვი ნა ი დან 
სა თა ნა დო დას კ ვ ნის გა მო სა ტა ნად  პ რო ფე სი უ ლი გან ს ჯაა სა ჭი რო.მაგალითად:
• პროფესიულიგანსჯაასაჭირონაკლოვანებებისსერიოზულობისადაყოვლისმომცველობისდასად
გენად;

• ასევე, პროფესიული განსჯაა საჭირო იმის გასარკვევად, იყოთუ არა რემედიაციის ღონისძიებები
ეფექტიანი;

• პროფესიულიგანსჯაააუცილებელიიმისშესაფასებლად,სათანადოდგამოსწორდათუარახარისხის
მართვისსისტემაზეგამოვლენილინაკლოვანებებისგავლენა.მაგალითად,შესაძლებელიაისემოხ
დეს,რომნაკლოვანებებისგავლენანაწილობრივგამოსწორდეს(მაგ.,მხოლოდზოგიერთიგარიგე
ბაგამოსწორდა,ხოლოსხვაგარიგებებისგამოსწორებაისევ მიმდინარეობს).ასეთშემთხვევაში,
საჭიროაპროფესიულიგანსჯაიმისდასადგენად,რამდენადგამოსწორდაგამოვლენილინაკლოვა
ნებ(ებ)ისგავლენახარისხისმართვისსისტემაზედარაგავლენასახდენსესხარისხისმართვისსის
ტემისეფექტიანობისშესახებგამოტანილდასკვნაზე,მაგალითად,ნაკლოვანებისხასიათისადამისი
გავლენისგათვალისწინებით,ასევეფირმისმიერამნაკლოვანებისგამოსასწორებლადგატარებული
ზომ(ებ)ისხასიათისადაამღონისძიებ(ებ)ისგანხორციელებისდროზე.
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# ნაკლოვანებები 
(შენიშვნა 1)

რე მე დი ა ცი ის 
ზომები შე მუ-
შა ვე ბუ ლი და 
და ნერ გი ლი ა, 

ხო ლო რომ ლე-
ბიც შე ფა სე ბის 
თა რი ღის თ ვის 
შე მოწ მე ბუ ლი ა, 
ეფექ ტი ა ნად მუ-

შა ობს

ნაკ ლო ვა ნე ბე-
ბის გავ ლე ნა 
სა თა ნა დოდ 
გას წორ და 

(შენიშვნა 2)

შე ნიშ-
ვ ნა

დასკვნა სა  ჭი  როა 
და  მა -

ტე  ბი  თი 
ქმე  დე  ბა  
ხმსს 1-ის 

55-ე 
პუნქტის 
შესაბა-
მისად?

სე რი ო- 
ზუ ლი

ყოვ ლის-
მომ ც ვე ლი

1 არა არა პასუხისგარეშე ხარისხისმართვისსის
ტემაფირმასუზრუნ
ველყოფსდასაბუთე
ბულირწმუნებით,რომ
ხარისხისმართვისსის
ტემისმიზნებიმიიღწევა
(ხმსს1ისპ.54(ა))

არა

2 დიახ არა დიახ დიახ

3 არა დიახ პასუხისგარეშე შე ნიშ - 
ვ ნა 3

4 დიახ დიახ დიახ დიახ

5 დიახ არა არა არა იმსაკითხებისგარდა,
რომლებიცდაკავშირე
ბულიაგამოვლენილ
ნაკლოვანებებთანდა
სერიოზულ,მაგრამარა
ყოვლისმომცველგავ
ლენაახდენსხარის
ხისმართვისსისტემის
შექმნაზე,დანერგვასა
დაფუნქციონირება
ზე,ხარისხისმართვის
სისტემაფირმასუზრუნ
ველყოფსდასაბუთე
ბულირწმუნებით,რომ
ხარისხისმართვისსის
ტემისმიზნებიმიიღწევა
(ხმსს1ისპ.54(ბ))

დიახ

6 დიახ არა არა დიახ

7 დიახ არა დიახ არა შე ნიშ - 
ვ ნა 4

8 დიახ დიახ არა არა შე ნიშ - 
ვ ნა 5

ხარისხისმართვის
სისტემაფირმას
არუზრუნველყოფს
დასაბუთებულირწმუ
ნებით,რომხარისხის
მართვისსისტემის
მიზნებიმიიღწევა
(ხმსს1ისპ.54(გ))

დიახ

9 დიახ დიახ დიახ არა შე ნიშ - 
ვ ნა 4; 5

10 დიახ დიახ არა დიახ შე ნიშ - 
ვ ნა 5

შენიშვნა 1: ხმსს 1-ის 41-ე პუნქტი მოითხოვს, რომ ფირმამ შეაფასოს გამოვლენილი ნაკლოვანების 
სერიოზულობა და ყოვლისმოცველობა მისი გამომწვევი მიზეზების გამოკვლევითა და ხარისხის მართვის 
სისტემაზე მათი გავლენის (როგორც ინდივიდუალური, ისე ერთობლივი) შეფასებით. მას შემდეგ რაც 
განიხილავს ცალ-ცალკე თითოეული გამოვლენილი ნაკლოვანების გავლენას, ფირმას მოეთხოვება 
ასევე მათი ერთობლივი გავლენის სერიოზულობისა და ყოვლისმომცველობის შეფასება.   
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• მე-5, მე-6 და მე-7 სტრი ქო ნე ბი შე იძ ლე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში იყოს რე ლე ვან ტუ რი, რო დე საც შე ფა სე ბა მი-
უ თი თებს გა მოვ ლე ნილ ნაკ ლო ვა ნე ბა ზე, რო მე ლიც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად სე რი ო ზუ ლი ა, მაგ რამ არ არის 
ყოვ ლის მომ ც ვე ლი, ან გა მოვ ლე ნი ლია ისე თი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც ერ თობ ლი ო ბა ში სე რი ო ზუ-
ლი ა, მაგ რამ არ არის  ყოვ ლის მომ ც ვე ლი.

• მე-8, მე-9 და მე-10 სტრი ქო ნე ბი შე იძ ლე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში იყოს რე ლე ვან ტუ რი, რო დე საც შე ფა სე ბა 
მი უ თი თებს გა მოვ ლე ნილ ნაკ ლო ვა ნე ბა ზე, რო მე ლიც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად სე რი ო ზუ ლიც არის და ყოვ-
ლის მომ ც ვე ლიც, ან გა მოვ ლე ნი ლია ისე თი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც ერ თობ ლი ო ბა ში  არის  სრი-
ო ზუ ლიც და ყოვ ლის მომ ც ვე ლიც.

შე ნიშ ვ ნა 2: ეს მო ი ცავს მი მარ თ ვას ხმსს1-ის 45-ე პუნ ქ ტის თ ვის, რო მე ლიც მო ითხოვს, რომ ფირ მამ 
რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნოს გა რე მო ე ბებ ზე, რო დე საც გა მოვ ლე ნი ლი ფაქ ტე ბი მი უ თი თებს, რომ არ სე ბობს 
გა რი გე ბა (გარიგებები), რომ ლის თ ვი საც გა რი გე ბის შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში არ ჩა ტარ და  აუცი ლე ბე ლი 
პრო ცე დუ რე ბი, ან გა ცე მუ ლი დას კ ვ ნა შე საძ ლოა არ იყოს ადეკ ვა ტუ რი. რო გორც ხაზ გას მუ ლია ცხრი ლის 
წი ნა პუნ ქ ტებ ში, პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯა აუცი ლე ბე ლია იმის და სად გე ნად, რამ დე ნად გა მოს წორ და გა მოვ-
ლე ნი ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის ეფექ ტი და რა გავ ლე ნას ახ დენს ეს ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის ეფექ ტი ა ნო-
ბის შე სა ხებ გა მო ტა ნილ დას კ ვ ნა ზე.

შე ნიშ ვ ნა 3: მე-3 სტრი ქო ნი შე იძ ლე ბა ეხე ბო დეს გა მოვ ლე ნილ ნაკ ლო ვა ნე ბას, რო მე ლიც ინ დი ვი დუ-
ა ლუ რად არის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი, მაგ რამ არ არის სე რი ო ზუ ლი, ან რამ დე ნი მე ნაკ ლო ვა ნე ბას, რომ-
ლე ბიც ერ თობ ლი ო ბა ში ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ა, მაგ რამ არ არის სე რი ო ზუ ლი (ასევე იხი ლეთ შე ნიშ ვ ნა 1). 
და ნარ ჩე ნი სვე ტე ბი შე იძ ლე ბა არ იყოს რე ლე ვან ტუ რი ფაქ ტო რე ბი ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის შე სა ხებ 
დას კ ვ ნის გა მო სა ტა ნად, რად გან ნაკ ლო ვა ნებ (ებ )ის ეფექ ტი არ არის სე რი ო ზუ ლი (ანუ დას კ ვ ნა ხმსს1-ის 
54(ა) პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად). თუმ ცა, შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს გა რე მო ე ბე ბი, რო დე საც არ სე ბობს რამ დე-
ნი მე ნაკ ლო ვა ნე ბა, რომ ლე ბიც ფირ მის შე ფა სე ბით, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ა, მაგ რამ არ 
არის სე რი ო ზუ ლი, მაგ რამ ერ თობ ლი ო ბა ში სე რი ო ზუ ლიც არის და ყოვ ლის მომ ც ვე ლიც. თუ ნაკ ლო ვა ნე-
ბე ბი ერ თობ ლი ო ბა ში სე რი ო ზუ ლიც არის და ყოვ ლის მომ ც ვე ლიც, მა შინ შე საძ ლე ბე ლია  მე-4, მე-8, მე-9 
ან მე-10 სტრი ქო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა (ანუ დას კ ვ ნა ხმსს 1-ის 54(ა) ან 54(გ) პუნ ქ ტე ბის შე სა ბა მი სად).

შე ნიშ ვ ნა 4: შე სა ბა მი სი დას კ ვ ნის გან ხილ ვი სას აუცი ლე ბე ლია პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯა არ სე ბულ ფაქ ტებ სა 
და გა რე მო ე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. ამ შემ თხ ვე ვა ში სა თა ნა დო დას კ ვ ნა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ-
ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის ეფექ ტის სა თა ნა დოდ გა მოს წო რე ბის ხა რის ხ ზე (იხ. ცხრი ლის წინ მო ცე მუ ლი პრო-
ფე სი უ ლი გან ს ჯის ახ ს ნა, რო მე ლიც ეხე ბა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის ეფექ ტის სა თა ნა დოდ გა მოს წო რე ბის ხა რისხს 
და ფაქ ტო რე ბი, რომ ლებ საც შე უძ ლია გავ ლე ნის მოხ დე ნა ამ გან ს ჯა სა და მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე). 
რო დე საც შე მუ შა ვე ბუ ლი და გა ტა რე ბუ ლია რე მე დი ა ცი ის ზო მე ბი და შე ფა სე ბის მო მენ ტ მ დე გა ტა რე ბუ ლი 
ზო მე ბი ეფექ ტუ რი ა, მაგ რამ ფირ მა ჯერ ისევ ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის ეფექ ტის გა მოს წო რე ბის პრო ცეს ში ა, შე საძ-
ლოა შე იქ მ ნას გა რე მო ე ბე ბი, რო დე საც ფირ მამ შე იძ ლე ბა და ად გი ნოს, რომ ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მა 
ფირ მას უზ რუნ ველ ყოფს და სა ბუ თე ბუ ლი დარ წ მუ ნე ბით იმის თა ო ბა ზე, რომ ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის 
მიზ ნე ბი მიღ წე უ ლია (ანუ ამის ნაც ვ ლად შე საძ ლე ბე ლია ცხრი ლის მე-2 სტრი ქო ნი ან მე-4 სტრი ქო ნის გა-
მო ყე ნე ბა).

შე ნიშ ვ ნა 5: ხმსს 1-ის გ194 პუნ ქ ტ ში მი თი თე ბუ ლი ა, რომ ფირ მას შე იძ ლე ბა  გარ კ ვე უ ლი დრო დას ჭირ დეს 
სე რი ო ზუ ლი და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გა მო სას წო რებ ლად. ვი ნა ი დან ფირ მა აგ რ ძე ლებს 
მოქ მე დე ბას გა მოვ ლე ნი ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გა მო სას წო რებ ლად, გა მოვ ლე ნი ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის 
ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ეფექ ტი შე იძ ლე ბა შემ ცირ დეს და შე საძ ლოა ფირ მამ და ად გი ნოს, რომ გა მოვ ლე ნი ლი 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი ისევ სე რი ო ზუ ლი ა, მაგ რამ აღარ არის სე რი ო ზუ ლი და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი. ასეთ შემ თხ-
ვე ვა ში, პირ (ებ ) მა, რო მელ საც (რომლებსაც) ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მა ზე სა ბო ლოო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა აკის რი ათ, შე იძ ლე ბა და ას კ ვ ნას (დაასკვნან), რომ, იმ სა კითხე ბის გარ და, 
რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ისეთ გა მოვ ლე ნილ ნაკ ლო ვა ნე ბებ თან, რომ ლე ბიც სე რი ო ზულ, მაგ რამ არა 
ყოვ ლის მომ ც ველ გავ ლე ნას ახ დე ნენ ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის დი ზა ინ ზე, და ნერ გ ვა სა და ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბა ზე, სხვა და ნარ ჩენ ას პექ ტებ ში ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მა ფირ მას უზ რუნ ველ ყოფს და სა ბუ თე ბუ ლი 
რწმუ ნე ბით იმის თა ო ბა ზე, რომ ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის მიზ ნე ბი მიღ წე უ ლია (ანუ ხა რის ხის მარ თ ვის 
სის ტე მის შემ დ გომ შე ფა სე ბა ში შე საძ ლე ბე ლია ცხრი ლის მე-5, მე-6 ან მე-7 სტრი ქო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა).
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ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის შე ფა სე ბის ვა დე ბი და შე ფა სე ბის უფ რო ხში რად ჩა ტა რე ბა 

ხმსს1მოითხოვს,რომშეფასებადროისგარკვეულიმომენტისთვისშესრულდეს,წელიწადშიერთხელ
მაინც.დროისგარკვეულიმომენტი,რომლისთვისაცშეფასებასრულდება,შეიძლებაფირმისგარემო
ებებზეიყოსდამოკიდებულიდაშეიძლებადაემთხვესფირმისფისკალურიწლისბოლოს,ანწლიური
მონიტორინგისციკლისდასრულებას.

ზოგიერთშემთხვევაში,ფირმამანპირმა,რომელსაცხარისხისმართვისსისტემაზესაბოლოოპასუხისმგებ
ლობადაანგარიშვალდებულებაეკისრება,შეიძლებაგანსაზღვროს,რომშეფასებაუფროხშირადუნდა
შესრულდესდაარაწელიწადშიერთხელ.მაგალითად,ესშეიძლებამოხდესმაშინ,თუდროისმომენტი,
როდესაცშეფასებასრულდება,საჭიროებსცვლილებას(მაგ.,იმმიზნით,რომდაემთხვესფირმისფისკა
ლურიწლისბოლოსცვლილებას,ანროდესაცფირმაგანიხილავსსხვაფირმასთანშერწყმას).

ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მის პირ ვე ლი შე ფა სე ბა, რო მე ლიც ხმსს 1-ის და ნერ გ ვას მოჰყ ვე ბა 

ძალაშიშესვლისთარიღისმიხედვითგანმარტებულია,რომხმსს1ისდანერგვისშემდგომიხარისხის
მართვისსისტემისპირველიშეფასებაუნდაშესრულდეს2022წლის15დეკემბრიდანერთიწლისმან
ძილზე.

დანერგვისპირველწელს,იმისგათვალისწინებით,თუროგორამოქმედდებაასს220(გადასინჯული)
დახმსს2,ასევე,რაგავლენასმოახდენსისგარიგებებზე.შეიძლებაგამოვლინდესბევრიისეთიგარი
გება,რომელიცისევასს220ისშესაბამისადსრულდება,ანხკსს1ისადაასს220ისმოთხოვნების
მიხედვით,რომლებიცეხებაგარიგებისხარისხისკონტროლისმიმოხილვას.მაგალითად,2023წლის
30ივნისსდარულებულიფინანსურიწლისფინანსურიანგარიშგებისაუდიტიკვლავჩატარდებამოქმედი
ასს220ისშესაბამისად,ხოლოგარიგებისხარისხისკონტროლისმიმოხილვა,შესაბამისშემთხვევაში,
მოქმედიმოთხოვნებისშესაბამისად.

ხმსს1მოითხოვს,რომფირმამმონიტორინგისღონისძიებებზემუშაობაიმგვარადდაიწყოს,რომისინი
ამოქმედდეს2022წლის15დეკემბრიდან.მონიტორინგისღონისძიებები,რომლებიცმოიცავსგარიგე
ბებისშემოწმებას,შესაძლოამოიცავდესგარიგებებს,რომლებიცჯერკიდევასს220ისდაგარიგების
ხარისხისკონტროლისმიმოხილვისარსებულიმოთხოვნებისდაცვითტარდება.შესაბამისად,დანერგ
ვიდანერთწელიწადში(და,სავარაუდოდ,მეორეწელსაც)მონიტორინგისღონისძიებებისინფორმაცია
შესაძლოამოიცავდესისეთიინფორმაციისერთობლიობას,რომელიცწარმოიშობა:

• იმგარიგებებისსაფუძველზე,რომელიცსრულდებაარსებულისტანდარტებისან/დაფირმისპოლი
ტიკისადაპროცედურებისშესაბამისად,რომელიცმიესადაგებახკსს1ს;და

• იმგარიგებებისსაფუძველზე,რომლებიცსრულდებაახალისტანდარტებისან/დაფირმისახალიხა
რისხისმართვისსისტემისშესაბამისად.

ხარისხისმართვისსისტემისშეფასებისას,ფირმასშეუძლიაგაითვალისწინოს:

• მონიტორინგისიმღონისძიებებიდანმიღებულიინფორმაცია,რომელიცგანკუთვნილიამთლიანად
ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგისთვის (ე.ი. ღონისძიებები, რომლებიც არაა გამიზნული
გარიგებისდონისთვის).

• მონიტორინგისიმღონისძიებებისინფორმაცია,რომელიცდაკავშირებულიაგარიგებებისინსპექტი
რებასთან.ფირმამ,ნაკლოვანებებისგამოვლენისადახარისხისმართვისსისტემისშეფასებისპრო
ცესშიშესაძლოაგამოიყენოსინფორმაცია,რომელიცეხებაარსებულან/დაფირმისწინაპოლიტიკი
სადაპროცედურებისშესაბამისადშესრულებულგარიგებებს.მაგალითად,ამგვარმაინფორმაციამ
შესაძლოაბიძგიმისცესფირმას,რომგანიხილოსშემდეგისაკითხები:

oროგორგადაჭრაფირმამსაკითხიახალხარისხისმართვისსისტემაში;და

o სათანადოათუარაისმეთოდი,რომლისმეშვეობითაცფირმააგვარებსსაკითხსახალხარისხის
მართვისსისტემაში.
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ხელმძღვანელობის მუშაობის შეფასება 

ხმსს1მოითხოვს,რომფირმამპერიოდულად
განახორციელოსსამუშაოსშეფასება:

• იმ პირების, რომლებსაც ეკისრებათ საბო
ლოო პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალ
დებულებახარისხისმართვისსისტემაზე;და

• იმპირების,რომლებსაცეკისრებათხარის
ხის მართვის სისტემის ოპერატიული პასუ
ხისმგებლობა.

როგორც უკვე აღინიშნა, ხელმძღვანელობის
შეფასებამოითხოვსხარისხისმართვისსისტე
მისშეფასებისგათვალისწინებასაც.

მცირეფირმის შემთხვევაში, ფირმის მიერ გამოყენებული ინფორმაცია ხელმძღვანე
ლობისმუშაობისპერიოდულიშეფასებისგანსახორციელებლადშესაძლოამოიცავდეს
ფირმისმონიტორინგისღონისძიებებისშედეგებსადახარისხისმართვისსისტემისშე
ფასებას.მსხვილიფირმისშემთხვევაში,ფირმისმონიტორინგისღონისძიებებისშედე
გებისგარდა, შესაძლოაარსებობდესსხვა ინფორმაციაც,რომელსაცფირმა იყენებს
ხელმძღვანელობისმუშაობისპერიოდულიშეფასებისგანსახორციელებლად.

ხმსს1ისგ199პუნქტიშეიცავსმაგალითებს,რომლებიცაჩვენებს,როგორშეიძლებაჩაატაროსფირმამ
ხელმძღვანელობისმუშაობისშეფასებანაკლებადდამეტადრთულფირმებში.

ხმსს1ის32ე(ბ)პუნქტიეხებაპერ
სონალს, რომელიც ხარისხისადმი
ერთგულებას აჩვენებს, რაც მოიცავს
დროული შეფასებების საშუალებით
ანგარიშვალდებულების დაკისრებას
ან აღიარებას. ეს ხარისხის მიზანი
ვრცელდება ყველა თანამშრომელ
ზე, მათ შორის, პირებზე, რომლებ
საც ხარისხის მართვის სისტემაში
სხვა ფუნქციები და პასუხისმგებლო
ბები ეკისრებათ, ასევე პირზე, რო
მელსაც ოპერატიული პასუხისმგებ
ლობა აკისრია მონიტორინგისა და
რემედიაციისპროცესზე.
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დოკუმენტაცია           
ხმსს1,პუნქტები:
5760,გ202გ206

ქვემოთ აღწერილია, თუ როგორ შეიცვალა ხმსს 1 არსებულ სტანდარტთან შედარებით დოკუმენტა
ციასთანმიმართებით.

• არსებულიხკსს1ისახალიდადამატებითი
მოთხოვნებიმოიცავს:

o ყოვლისმომცველ პრინციპებზე დაფუძ
ნებულ დოკუმენტაციის მოთხოვნებს (ეს
მოთხოვნა მსგავსია ასს 230ის10 დო
კუმენტაციისპრინციპების);და

o კონკრეტულმოთხოვნებსხარისხისმართ
ვისსისტემისგარკვეულისაკითხებისდო
კუმენტირებისთვის.

• მოთხოვნა, რომელიც ეხება ხარისხის მარ
თვის სისტემის დოკუმენტაციის შენახვას,
არსებულხკსს1სშეესაბამება.

ხკსს 1ში მოცემულია სპეციალური
მოთხოვნაფირმისთვისიმისთაობა
ზე,რომმანუნდაშეიმუშაოსპოლი
ტიკა და პროცედურები, რომელიც
მოითხოვს საჩივრებისა და ბრალ
დებებისდოკუმენტირებას.ახლაეს
საკითხიმოგვარებულიაპრინციპებ
ზე დაფუძნებული მოთხოვნებით
დოკუმენტაციისთვის.

რა ტომ არის დო კუ მენ ტა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

დოკუმენტაციამნიშვნელოვანიავინაიდან:

• ეხმარებაპერსონალსხარისხისმართვისსისტემისშესახებნათელიწარმოდგენისშექმნაშიდაიმის
გაცნობიერებაში,რასმოელიანმისგან,რათამათშეძლონგარიგებების,თავიანთიფუნქციებისადა
მოვალეობებისშესრულება,რომლებიცფირმისხარისხისმართვისსისტემასეხება;

• საპასუხოზომებისდანერგვისადაამოქმედებისსაშუალებასიძლევაისე,როგორცფირმასჰქონდა
მიზნადდასახული;

• ეხმარებაფირმას,შეინარჩუნოსორგანიზაციულიცოდნადასაფუძვლები,რომლისგამოცხარისხის
მართვისსისტემასთანდაკავშირებულიგადაწყვეტილებებიმიიღო;

• ეხმარებაფირმას,შეამოწმოსხარისხისმართვისსისტემადაუზრუნველყოსხელმძღვანელობაისეთი
ინფორმაციით,რომმანშეძლოსხარისხისმართვისსისტემისშეფასებადადასკვნისგამოტანა;

• ფირმისთვისადგენსანგარიშვალდებულებას,მტკიცებულებებისმეშვეობითიმისთაობაზე,რომფირ
მამ უზრუნველყოხარისხის მართვის სისტემის შექმნა,დანერგვადაფუნქციონირება ხმსს1ისდა
მოქმედისამართლებრივიდამარეგულირებელიმოთხოვნებისშესაბამისად;

• ეხმარებაგარესაზედამხედველოორგანოებსთავიანთიმოვალეობებისშესრულებაში,ე.ი.ფირმის
ხარისხისმართვისსისტემისინსპექტირებაში,რაცფინანსურიანგარიშგებისეკოსისტემისთვისმნიშვ
ნელოვანიელემენტია.

ფირმის ხარისხის მართვის სისტემა შეიძლება შეიცვალოს და განვითარდეს დროთა განმავლობაში.
ხარისხის მართვის სისტემის დოკუმენტაციის შენახვა და მისი ორგანიზება შეიძლება მნიშვნელოვანი
ფაქტორიიყოსიმისახსნისთვის,თუროგორიყოწარმოდგენილიხარისხისმართვისსისტემადროის
გარკვეულიმომენტისთვის.მაგალითად,დროისგარკვეულიმომეტისთვისშექმნილიხარისხისმართვის
სისტემისდოკუმენტაცია შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, როდესაც აუდიტის ჩავარდნის საფუძველზე
ტარდებაგამოძიება.10

10ასს230,აუდიტისდოკუმენტაცია
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დო კუ მენ ტა ცი ის ხა სი ა თი და მო ცუ ლო ბა 

ხმსს1არგანსაზღვრავსყველასაკითხს,რომელიცფირმისმიერუნდაიყოსდოკუმენტირებული,რად
განდოკუმენტაციისხასიათიდამოცულობაშეიცვლებამთელირიგიფაქტორებისშედეგად,მათშორის,
ფირმისსიდიდისადასირთულისდაასევეფირმისმიერშესრულებულიგარიგებებისტიპებისმიხედვით.

ხმსს1მოითხოვს,რომფირმამმოამზადოსდოკუმენტაცია,რათაშემდეგისამიპრინციპიდააკმაყოფილოს:

დაეხმაროსპერსონალს
ხარისხისმართვისსისტემის
შესახებნათელიწარმოდგენის
შექმნაში,მათშორის,ხარისხის

მართვისსისტემასადა
გარიგებებისშესრულებასთან
დაკავშირებულიროლებისადა
პასუხისმგებლობებისგაგებაში.

ხელიშეუწყოსსაპასუხო
ზომებისთანამიმდევრულ

დანერგვასდა
ფუნქციონირებას.

უზრუნველყოსმტკიცებულებები
საპასუხოზომებისშინაარსის/
ხასიათის,დანერგვისა
დაფუნქციონირების

შესახებ,რათადაეხმაროს
ხარისხისმართვისსისტემის
შეფასებაშიიმპირებს,
რომლებსაცაკისრიათ

საბოლოოპასუხისმგებლობა
დაანგარიშვალდებულება
ხარისხისმართვისსისტემაზე.

ამპრინციპებისგამოყენებისგარდა,ხმსს1მოითხოვს,რომფირმამმოამზადოსდოკუმენტაციაკონკ
რეტულისაკითხებისშესახებ.ესგულისხმობსფირმისრისკისშეფასებისპროცესთანდაკავშირებული
შემდეგიინფორმაციისდოკუმენტირებისსაჭიროებას:

• ხარისხისმიზნები

• ხარისხისრისკები;და

• საპასუხო ზომების აღწერა  და როგორ აღმოფხვრის ფირმის საპასუხო ზომა ხარისხის რისკებს.
ხმსს 1ის გ205 პუნქტი შეიცავს რეკომენდაციას იმის თაობაზე, რომ იმ დოკუმენტში, რომელშიც
აღწერილია, როგორ აღმოფხვრის ფირმის საპასუხო ზომა ხარისხის რისკებს, ფირმას შეუძლია
ასახოსხარისხისრისკებისთვისმინიჭებულიკონკრეტულიშეფასებებისმიზეზები(ე.ი.,რისკისგამოვ
ლენადამისიგავლენისგანხილვაერთანრამდენიმეხარისხისმიზნისმიღწევაზე).

ნაკლებადრთულფირმასშესაძლოაარდასჭირდესდეტალიზებულიდოკუმენტაცია,
როგორიცაამატრიცა,რომელიცგვიჩვენებსხარისხისმიზანს,მნიშვნელოვანხარისხის
რისკ(ებ)სდააღნიშნულირისკებისაღმოსაფხვრელადგანკუთვნილსაპასუხოზომას.
ამისმიზეზიისაა,რომშეიძლებააშკარადჩანდეს,თუროგორარისხარისხისრისკები
ხარისხის მიზნებთან დაკავშირებული, ან როგორ აღმოფხვრავს საპასუხო ზომები
ხარისხის რისკებს. ასეთ ვითარებაში, ფირმის დოკუმენტაცია შესაძლოა მოიცავდეს
ხარისხის მიზნებისა და ხარისხის რისკების სიას და მემორანდუმს, სადაც ახსნილია
საპასუხოზომებიდაის,თუროგორაღმოფხვრავსსაპასუხოზომებიხარისხისრისკებს.

ფირმისხარისხისმართვისსისტემისსირთულისზრდასთანერთადშესაძლოასაჭირო
იყოს უფრო დეტალიზებული დოკუმენტაცია, რომელიც გვიჩვენებს ხარისხის მიზანს,
მნიშვნელოვან ხარისხის რისკ(ებ)ს და ამ ხარისხის რისკების აღმოსაფხვრელად
განკუთვნილ მნიშვნელოვან საპასუხო ზომებს. ეს შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს,
როდესაც ხარისხის რისკებისა და საპასუხო ზომების მოცულობა ართულებს იმის
დადგენას, რომელი ხარისხის რისკები რომელ ხარისხის მიზნებს უკავშირდება და
რომელისაპასუხოზომებირომელხარისხისრისკებსაღმოფხვრის.
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ხარისხისმიზნების,ხარისხისრისკებისადასაპასუხოზომებისდოკუმენტაციისფორმა
დადეტალიზაციაშესაძლოადაეხმაროსფირმასნაკლოვანებებისგამოვლენასადაშე
ფასებაში, მათ შორის, ნაკლოვანებების გამომწვევი მიზეზ(ებ)ისდადგენაში. კერძოდ,
თუკიდოკუმენტაციაგასაგებია,ესშეიძლებაფირმასდაეხმაროსიმისდადგენაში,საი
დანწარმოიშვანაკლოვანებებიდარაგავლენასახდენსიგიმნიშვნელოვანიხარისხის
მიზნებისმიღწევაზე.გარდაამისა,შესაძლოაგანსაზღვროსნაკლოვანებებისსერიოზუ
ლობადაყოვლისმომცველობადაასევერემედიაციისღონისძიებები,რომლებიცსაჭი
როანაკლოვანებისგამოსასწორებლად.

საჭირო 
დოკუმენტაცია 

 ხმსს 1-ის მიხედვით:
მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მისი დოკუმენტირება

ხარისხის მიზნები 

შეიტანეთ 
დოკუმენტაციაში 
ფირმის ხარისხის 

მიზნები  
(პუნქტი 58(ბ))

დადგენილი ხარისხის მიზანი: ფირმა გამოხატავს ხარისხისადმი ერთგუ
ლებასიმკულტურისსაშუალებით,რომელიცფირმაშიარსებობსდარომე
ლიცაღიარებსდააძლიერებს:

(i) ფირმისროლსსაზოგადოების ინტერესებისდაცვის საკითხში, მუდმი
ვადხარისხიანიგარიგებებისშესრულებისმეშვეობით;

(ii) პროფესიულიეთიკის,ღირებულებებისადაქცევისმნიშვნელობას;

(iii)ფირმისმთელიპერსონალისპასუხისმგებლობასხარისხზე,რომელიც
დაკავშირებულია გარიგებების შესრულებასთან ან ხარისხის მართვის
სისტემისფარგლებშიშესრულებულმოქმედებებთანდაასევემათმო
სალოდნელქცევაზე;და

(iv)ხარისხისმნიშვნელობასფირმისსტრატეგიულგადაწყვეტილებებსადა
ქმედებებში,მათშორისფირმისფინანსურდასაოპერაციოპრიორიტე
ტებში.

ხარისხის რისკები 

დოკუმენტაციაში 
ასახეთ ფირმის 

ხარისხის რისკები 
(პუნქტი 58(ბ))

ხარისხისრისკი 1: ხელმძღვანელობის ყოველდღიური ქმედებადა ქცევა
შესაძლოაარასახავდესხარისხისადმიერთგულებას,რამაცშეიძლებაუარ
ყოფითიგავლენაიქონიოსფირმისკულტურაზე.

შე ფა სე ბის მი ზე ზე ბი (ხმსს 1-ის გ205 პუნ ქ ტ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ დო კუ მენ ტი-
რე ბა შე საძ ლოა  სა სარ გებ ლო იყოს (ფორმატი, ტექ ს ტის ფორ მუ ლი რე ბა და 
დე ტა ლი ზა ცი ის დო ნე ფირ მის გან სას ჯე ლი ა):

იმის გათვალისწინებით, რომ ფირმა მცირე ზომისაა, ხელმძღვანელობას
რეგულარულიურთიერთკავშირიაქვსფირმისპერსონალთან.მათიპირდა
პირიქმედებებიდაქცევაძალიანთვალსაჩინოადაძლიერიგავლენააქვს
ფირმისკულტურაზე.ხელმძღვანელობისქმედებამდაქცევამ,რომელიცარ
ასახავს ფირმის კულტურას, შესაძლოა სერიოზული გავლენა მოახდინოს
ფირმის შესაძლებლობაზე, მიაღწიოსთავის მიზანს, ჰქონდეს ისეთი კულ
ტურა,რომელიცწარმოაჩენსხარისხისადმიერთგულებას.დიდიალბათობა
არსებობსიმისა,რომხელმძღვანელობისქმედებადაქცევამნიშვნელოვ
ნადიმოქმედებსფირმისკულტურაზე.

ქვემოთგანხილულიასაილუსტრაციომაგალითიიმისა,თუროგორშეუძლიაფირმასხარისხისმიზნების,
ხარისხისრისკებისადასაპასუხოზომებისდოკუმენტირება.თუმცა,როგორცზემოთაღვნიშნეთ,დოკუ
მენტაციისხასიათიდამოცულობადამოკიდებულიამთელრიგფაქტორებზე.
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ქსე ლის მოთხოვ ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ის მა გა ლი თი 
ფირმასქსელისგანმოეთხოვებაპოლიტიკისანპროცედურების(ე.ი.,საპასუხოზომე
ბის)ქონა.დოკუმენტაცია,რომელიცდაკავშირებულიაქსელისმოთხოვნასთან,შეიძ
ლებამოიცავდეს:
• ფირმისშეფასებასქსელისპოლიტიკისანპროცედურებისშესახებდასაჭიროათუ
არა მისი ადაპტირება ან შევსება იურისდიქციის მოთხოვნებისადა გარემოებების
გათვალისწინებით,რათაგამოსადექიიყოსხარისხისმართვისსისტემაშიგამოყენე
ბისთვის(ასრულებდესხმსს1ის59ეპუნქტს).
oფირმა მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ ცხრილის ფორმატში წარმოადგინოს
ეს შეფასება, მათ შორის ქსელის ყველა პოლიტიკა ან პროცედურა და ასევე
იურისდიქციისგარემოებებთან,კანონებსადარეგულაციებთანდაკავშირებული
საკითხები,რათაფირმამსაზრიანადშეძლოსმსჯელობაიმისშესახებ,არისთუ
არაესპოლიტიკაანპროცედურებიფირმისთვისშესაფერისი.

საჭირო 
დოკუმენტაცია 

 ხმსს 1-ის მიხედვით:
მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მისი დოკუმენტირება

საპასუხო ზომები 

აღწერეთ საპასუხო 
ზომები და როგორ 
რეაგირებს ისინი 

ხარისხის რისკებზე  
(პუნქტი 58(გ)) 

საპასუხოზომა1.1:

ფირმა ყოველწლიურად პერსონალის ანონიმურ გამოკითხვას ჩაატარებს
ისეთიშეკითხვებისდასმით,რომლისმიზანიიქნებაინფორმაციისმოპოვება
იმისშესახებ,თურასფიქრობსპერსონალი,საკუთარიგამოცდილებიდანგა
მომდინარე,ფირმისკულტურაზე,ღირებულებებსადახელმძღვანელობაზე.

საპასუხოზომა1.2:

ხელმძღვანელობასუნდაჰქონდესდამოუკიდებელიქოუჩინგი.

საპასუხო ზომები

დოკუმენტური 
დადასტურება საპასუხო 
ზომების შემუშავების, 

დანერგვისა და 
ფუნქციონირების 

შესახებ (პუნქტი 57(გ))

საპასუხოზომა1.1:

გამოკითხვისშედეგები,სავარაუდოდ,წარმოდგენილიიქნებადოკუმენტის
სახით(მაგ.,ანგარიში,რომელიცშექმნილიაგამოკითხვისჩატარებისთვის
განკუთვნილიაპლიკაციიდან).

საპასუხოზომა1.2:

ფირმას შეიძლება ჰქონდეს მტკიცებულება იმისა,რომ ხელმძღვანელობა
ატარებსქოუჩინგსდაიღებსყოველწლიურკომენტარებსკალენდარისსა
შუალებით,რომელიცმტკიცებულებებსუზრუნველყოფსმწვრთნელებსადა
ხელმძღვანელობასშორისგამართულიშეხვედრებისადაასევეხელმძღვა
ნელობისინდივიდუალურიგანვითარებისშესახებ.

იმპირობებში,როდესაცფირმაიყენებსქსელისმოთხოვნებსანმომსახურებასხარისხის
მართვისსისტემაში,ხმსს1მოიცავსსპეციფიკურმოთხოვნებსდოკუმენტაციისთვის.
ქსელისმოთხოვნებსათუმომსახურებასთანდაკავშირებულიდოკუმენტაციაშეიძლება
განსხვავებულიიყოსმთელირიგიფაქტორებისგამო,მათშორის:
• ქსელისმოთხოვნებისხასიათიანმომსახურება;
• ქსელისმიერწარმოდგენილიდოკუმენტაცია,რომელიცეხებაქსელისმოთხოვნებსა
დამომსახურებასდაასევეიმას,რამდენადსაკმარისიამისიდეტალიზაციისდონე
58ედა59ეპუნქტებისმოთხოვნებისშესასრულებლად.თუმცა,ფირმააპასუხისმგე
ბელითავისხარისხისმართვისსისტემაზედა,შესაბამისად,დოკუმენტაციაზეც.
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•პოლიტიკისანპროცედურებისაღწერას(ხმსს1ის58ე(გ)პუნქტი).
oფირმამიზანშეწონილადმიიჩნევსამისშეტანასფირმისპოლიტიკისანპროცე
დურებისსახელმძღვანელოში.

• როგორ აღმოფხვრის პოლიტიკა ან პროცედურები ხარისხის რისკებს (ხმსს 1ის
58ე(გ)პუნქტი).
oფირმა მიზანშეწონილად მიიჩნევს ამის დოკუმენტირებას, როგორც ფირმის
შეფასებისნაწილს,რომელიცაღწერილიაპირველპუნქტში/ბულიტში.
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აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IAASB) შესახებ

IAASBისმიზანიაემსახუროსსაზოგადოებრივიინტერესებისდაცვასაუდიტის,მარწმუნებელიდასხვა
დაკავშირებულიმომსახურებისმაღალიდონისსტანდარტებისდადგენითდააუდიტისადამარწმუნებელი
მომსახურების საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების კონვერგენციის ხელშეწყობით, რაც
უზრუნველყოფს პრაქტიკის ხარისხისა და ერთგვაროვნების ამაღლებას მთელ მსოფლიოში, ასევე
საზოგადოებისნდობისგანმტკიცებასაუდიტისდამარწმუნებელიმომსახურებისგლობალურიპროფესიის
მიმართ.

IAASB შეიმუშავებს აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების სტანდარტებს და სახელმძღვანელო
მითითებებსყველაპროფესიონალიბუღალტრისთვის,სტანდარტებისშემუშავებისსაერთოპროცედურული
პროცესისფარგლებში,რომელშიცჩართულიასაზოგადოებრივიინტერესებისსაზედამხედველოსაბჭო.
საბჭოზედამხედველობასუწევსIAASBისადაIAASBისსაკონსულტაციოჯგუფისსაქმიანობას,რომელიც
უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებას სტანდარტებისა და მითითებების
შემუშავებაში.

ბუღალტერთასაერთაშორისოფედერაცია®ანუIFAC®ხელსუწყობსიმსტრუქტურებისსაქმიანობისა
დაშესაბამისიპროცესებისგანხორციელებისმხარდაჭერას,რომელსაცეფუძნებაIAASBისსაქმიანობა.
IAASBდა IFAC პასუხს არ აგებენ იმ ზარალზე,რომელიც განიცადა პირმა, წინამდებარე გამოცემაში
გამოყენებულიმასალისსაფუძველზეანმისგაუთვალისწინებლადმოქმედებისშედეგად,მიუხედავად
იმისა,რითიიყოგამოწვეულიესზარალი,დაუდევრობითთუსხვამიზეზით.

საავტოროუფლება©2021წლისსექტემბერი,ეკუთვნისIFACს.ყველაუფლებადაცულია.

The‘InternationalAuditingandAssuranceStandardsBoard’,‘InternationalStandardsonAuditing’,
‘InternationalStandardsonAssuranceEngagements’,‘InternationalStandardsonReviewEngage
ments’,‘InternationalStandardsonRelatedServices’,‘InternationalStandardsonQualityControl’,
‘InternationalAuditingPracticeNotes’,‘IAASB’,‘ISA’,‘ISAE’,‘ISRE’,‘ISRS’,‘ISQC’,‘IAPN’დალოგო
IAASBIFACისსავაჭრონიშნებია,ანIFACისრეგისტრირებულისავაჭროდამომსახურებისნიშნებიააშშსა
დასხვაქვეყნებში.

საავტოროუფლების,სავაჭრონიშნებისადანებართვისშესახებინფორმაციისმისაღებადგთხოვთმი
მართოთpermissionsანდაგვიკავშირდეთpermissions@ifac.org.

საავტოროუფლების,სავაჭრონიშნებისადანებართვისშესახებინფორმაციისმისაღებადგთხოვთმი
მართოთpermissionsანდაგვიკავშირდეთpermissions@ifac.org.



ბუღალტერთასაერთაშორისოფედერაციის(IFAC)პუბლიკაცია„დანერგვისსახელმძღვანელო–ხარისხის
მართვისსაერთაშორისოსტანდარტი(ხმსს)1–ხარისხისმართვაფირმებისთვის,რომლებიცასრულებენ
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს ან მიმოხილვას, ან სხვა სახის მარწმუნებელი და  დაკავშირებული
მომსახურების გარიგებებს“, რომელიც 2021 წლის სექტემბერში ინგლისურ ენაზე გამოსცა International
FederationofAccountants(IFAC),ქართულენაზეთარგმნასაქართველოსპროფესიონალბუღალტერთა
დააუდიტორთაფედერაციამ2022წლისმაისშიდაგამოიცემაIFACისნებართვით.IFACისპუბლიკაციების
დამტკიცებულ ტექსტად მიიჩნევა IFACის მიერ ინგლისურ ენაზე გამოცემული ტექსტი. IFACთავის თავზე
არიღებსარანაირპასუხისმგებლობასთარგმანისსისწორესადასისრულეზე, ან ქმედებებზე,რომლებიც
შეიძლებამოჰყვესამდოკუმენტისგამოყენებას.

„დანერგვისსახელმძღვანელო–ხარისხისმართვისსაერთაშორისოსტანდარტი(ხმსს)1– ხარისხისმართვა
ფირმებისთვის, რომლებიც ასრულებენ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს ან მიმოხილვას, ან სხვა სახის
მარწმუნებელიდადაკავშირებულიმომსახურებისგარიგებებს“,2021წლისსექტემბერი,ინგლისურენოვანი
ტექსტი©2021წ.IFAC.ყველაუფლებადაცულია.

„დანერგვისსახელმძღვანელო–ხარისხისმართვისსაერთაშორისოსტანდარტი(ხმსს)1–ხარისხისმართვა
ფირმებისთვის, რომლებიც ასრულებენ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს ან მიმოხილვას, ან სხვა სახის
მარწმუნებელიდადაკავშირებულიმომსახურებისგარიგებებს“,2021წლისსექტემბერი,ქართულენოვანი
ტექსტი©2022წ.IFAC.ყველაუფლებადაცულია.
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