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   ა უ დ ი ტ უ რ ი  ს ა ქ მი ა ნო ბ ის  ს ტ ა ნდ არ ტ იზ ა ც ია   

  

შესავალი 

 

საქართველოში აუდიტურმა ორგანიზაციებმა დღეს უკვე მნიშვნელოვნად გაიმყარეს თავისი 

პოზიციები ბაზარზე. თუმცა, ეროვნული(ადგილობრივი) აუდიტის კონკურენტუნარიანობის 

ასამაღლებლად ჯერ კიდევ ბევრი ამოცანაა გადასაჭრელი. ერთ-ერთი მათგანია - აუდიტური 

საქმიანობის სტანდარტიზაცია. ამ ამოცანის გადაჭრისას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება აუდიტის 

საერთაშორისო სტანდარტებს (ISA(ასს)).   

აუდიტის განვითარების საკმაოდ მაღალი დონის მქონე ქვეყნების (კანადა, დიდი 

ბრიტანეთი, ირლანდია, აშშ) პროფესიული აუდიტური ორგანიზაციები  მხედველობაში 

იღებენ/ მხოლოდ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების დებულებებს. რიგი ქვეყნების, მათ 

შორის ავსტრალიის, ბრაზილიის, ინდოეთისა და ჰოლანდიის,   აუდიტორები იყენებენ 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს აუდიტის ეროვნული სტანდარტების შესამუშავებლად. 

ქვეყნები, რომლებიც არ შეიმუშავებენ აუდიტის საკუთარ სტანდარტებს (მალააზია, ნიგერია, 

ფიჯი და სხვა), იყენებენ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს  სამამულო სტანდარტების 

სახით. მიმდინარე ეტაპზე საქართველოც მხოლოდ საერთაშორისო სტანდარტების 

გამოყენებით  კმაყოფილ დება.   

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ეროვნული სტანდარტების სახით გამოყენება 

უფლება აქვთ მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის 

(International Federation of Accounta n ts   — IFAC (ბსფ)) წევრები არიან. ამისათვის ამ ქვეყნებმა უნდა 

განაცხადონ, რომ გადაწყვიტეს მიიღონ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები როგორც  მათ 

ქვეყანაში აუდიტის დამტკიცებული სტანდარტებისა და თანხლები მომსახურების საფუძველი. 

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის წევრ ქვეყნებს ეძლევათ  მოცემული დოკუმენტების 

თარგმნის უფლება IFAC-გან სათანადო ნებართვის მიღების შემდეგ.   

2008 წელს საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფ) 

მონაწილეობით გამოიცა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების პირველი ოფიციალური თარგმანი 

ქართულ ენაზე. აუდიტისა და ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების სახელმძღვანელო, 

რომელიც გამოსცა ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ 2009 წლის მაისში ინგლისურ ენაზე, ქართულ 

ენაზე თარგმნა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ (ბაფ) 2010 წლის 

ივლისში და გამოიცა ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის ნებართვით. განახლებული და 

დამატებული გამოცემა შესაძლებლობას აძლევს აუდიტორებს დაეყრდნონ თავიანთ საქმიანობაში პირველად 

წყაროს.  

სასწავლო სახელმძღვანელო 10 თავისგან შედგება, რომლებშიც განიხილება ისეთი საკითხები, როგორიც 

არის: საერთაშორისო სტანდარტების როლი  აუდიტური საქმიანობის ჩამოყალიბებაში; აუდიტორთა 

მოვალეობების რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტები; აუდიტის დაგეგმვის საერთაშორისო 

სტანდარტები; შიდა კონტროლის სისტემის ასპექტების რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტები; 

აუდიტური მტკიცებულებების მიღების საერთაშორისო სტანდარტები; მესამე პირების მუშაობის გამოყენების 

წესის მარეგულირებელი აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები; აუდიტური დასკვნებისა და ანგარიშების 

(დასკვნების) მომზადების საერთაშორისო სტანდარტები; აუდიტის სპეციალიზირებული სფეროების 

მარეგულირებელი საერთაშორისო სტანდარტები; თანხლები მომსახურების გაწევის წესის მარეგულირებელი 

საერთაშორისო სტანდარტები; საერთაშორისო აუდიტური პრაქტიკის დებულებები.  

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებისა და  ანალოგების 

შედარებით შეფასებას. წიგნი დაწერილია სამეცნიერო მიდგომების საფუძველზე, რომლებიც შემუშავდა ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის 
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კათედრაზე.  

მოცემული სასწავლო მასალა შესაბამისობაშია  მოყვანილი აუდიტური საქმიანობის 

სტანდარ ტების საერთაშო რისო კლასიფიკაციის მოთხოვნებთან.  

ISA ყველა აუდიტორისთვის მთავარ ნორმატიულ ბაზას წარმოადგენს . აუდიტის ნებისმიერი 

ეროვნული სტანდარტი უნდა შეესაბამებოდეს ძირითად საერთაშორისო მოთხოვნებს.   

შრომის ინტეგრაციის თანამედროვე პროცესები, აგრეთვე საქართველოს ეკონომიკის 

რეფორმირების ამოცანები აძლიერებენ მოთხოვნებს უმაღლესი სასწავლებლების კურდამთავრებულთა 

ცოდნის დონის მიმართ.  

 

 

ა ვ ტ ო რ ი :  

ლევან საბაური 
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აუდიტურ ი  ს აქმ იან ო ბის      ს ტან დარ ტიზაცია                                                                        

1.1 . შესავალ ი  საერ თ აშო რ ისო  სტ ანდ არ ტ ებში  

 

აუდიტური საქმიანობის ზოგადი დებულებები მოცუმულია აუდიტის შესავალ საერთაშორისო სტანდარტებში, 

რომლებშიც შესულია ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, მარწმუნებელი და დაკავშირებული 

მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების, აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებისა და თანხლები მომსახურების 

წინასიტყვაობაში, ცნებების გლოსარი, ISA 100 „დავალება, რომელიც უზრუნველყოფს ურყეობას“ და ISA 120 

„აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ძირითადი პრინციპები“.  

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების იურიდიული სტატუსი და მათი მიღების წესი 

განსაზღვრულია საერთაშორისო აუდიტური პრაქტიკის კომიტეტის (International Auditing Practices 

Committee — IAPC (საპკ)) მიერ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებისა და თანხლები მომსახურების და 

ISA 100-ის „დავალება , რომელიც უზრუნველყოფ ს ურყეობას“ წინასიტყვაობაში.  

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის მისია გამოიხატება საბუღალტრო პროფესიის 

ყოველმხრივ განვითარებასა და მისი პოზიციების გაძლიერებაში. ამ მისიის განსახორციელებლად IFAC-

მა შექმნა IFAC-ის საბჭო, რომელმაც თავის მხრივ დაარსა IAPC.  

IAPC არის IFAC-ის საბჭოს მუდმივი კომიტეტი. ამ კომიტეტის წევრებს ნიშნავენ IFAC-ის წევრი 

ორგანიზაციები იმ ქვეყნებში, რომლებიც შერჩეულია IFAC-ის საბჭოს მიერ. IAPC-ში შემავალი 

წარმომადგენლები უნდა იყვნენ IFAC-ის წევრი რომელიმე ორგანიზაციის წევრები, თუმცა 

განსხვავებული აზრის უზრუნველსაყოფად   IAPC-ის კომიტეტებში შეიძლება იმუშაონ პირებმა იმ 

ქვეყნებიდან, რომლებიც წარმოდგენილი არ არიან IAPC-ში. IAPC-ის ამოცანებს მიეკუთვნება აუდიტისა და 

თანხლები მომსახურების შესახებ სტანდარტების და დებულებების შემუშავება და გამოცემა IFAC-ის 

სახელით.   

ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების 

საერთაშორისო სტანდარტებისა და  წინასიტყვაობაში განსაზღვრულია, რომ ISA განკუთვნილია ფინანსური 

ანგარიშგების, აგრეთვე სხვა ფინანსური ინფორმაციის აუდიტის და აუდიტის თანხლები მომსახურების გაწევის 

დროს. აუდიტორს შეუძლია დასცილდეს ISA-ს მოთხოვნებს, მაგრამ აუცილებლად არგუმენტირებულად უნდა 

დაასაბუთოს ასეთი დაცილების მიზეზები. ISA გამოყენებულ უნდა იქნას არსებითი მნიშვნელობის 

საკითხებთან მიმართებაში.  

სტანდარტებთან ერთად IAPC გამოსცემს საერთაშორისო აუდიტური პრაქტიკის დებულებებს (RIAP(საპდ)). ეს 

დოკუმენტები ახდენს აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების დებულებების დეტალიზებას და არ გააჩნია 

სტანდარტების ძალა. თუმცა თავად ISA-ს და თანხლები RIAP-ს ერთობლიობის აღნიშვნისთვის, რომლებიც ქმნიან 

ერთიან სისტემას, ჩვეულებრივ გამოიყენება გამოთქმა „ISA-ს დოკუმენტების სისტემა“.  

ISA 100-ში „დავალება, რომელიც უზრუნველყოფს ურყეობას“ გათვალისწინებულია ურყეობის 

მაღალი დონის უზრუნველმყოფი დავალებების ზოგადი პრინციპები. მაგრამ ISA 100 არ ჩაანაცვლებს 

არსებულ სტანდარტებს, მაგალითად, არ გამოიყენება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ან 

სავალდებულო შემოწმების დროს.  

ISA-ში გამოყენებული 100 ტერმინზე მეტი მოცემულია დოკუმენტში სახელწოდებით „ცნებების 

გლოსარი“. ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით დამტკიცებულია აუდიტური საქმიანობის წესებში 

(სტანდარტებში) გამოყენებული ტერმინებისა და განსაზღვრებების ჩამონათვალი.ჩამონათვალის მიზანია - 

ძირითადი ტერმინებისა და განსაზღვრებების გადმოცემა, რომლებიც გამოიყენება აუდიტური საქმიანობის 

განხორციელებისას, მათ შორის აუდიტური საქმიანობის ყველა წესში (სტანდარტში) ტერმინების განმარტების 
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ერთობლიობის უზრუნველსაყოფად.  

ჩამონათვალს არა აქვს დამოუკიდებელი მნიშვნელობა და ის ასრულებს დამხმარე ფუნქციას. 

ცნებების გლოსარისა და ტერმინოლოგიის მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ხელს უწყობენ 

აუდიტური საქმიანობის განვითრებასა და ინტეგრაციას საერთაშორისო დონეზე. ხოლო აუდიტისადმი 

საქართველოში არსებულის მიდგომების მიახლოება საერთაშორისო გამოცდილებასთან და საბუღალტრო 

აღრისხვის საქართველოში დადგენილი წესების მიახლოება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტებთან (IFRS (ფასს)) უახლოვებს ერთმანეთს ორივე ჩამონათვალის განსაზღვრებებს. 

შესაძლებელია ბუღალტერთა საერტაშორისო ფედერაციის წევრი ქვეყნების ცნებების გლოსარის 

ჩამონათვალი შეიცავდეს განსაზღვრებების უფრო დიდ რაოდენობას ვიდრე ISA-ს გლოსარი, რადგან ისეთი 

განსაზღვრებების განმარტება, როგორიცაა „პატიოსნება“, „ობიექტურობა“, „აუდიტორის პროფესიული 

მსჯელობა“, „აუდიტორის პროფესიული სკეპტიციზმი“ - რაც აშკარაა დასავლეთის აუდიტორებისთვის, - 

აუცილებელი იყო სამამულო სპეციალისტებისთვის აუდიტის განვითარების საწყის ეტაპზე. 

ამგვარად, პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ დადგა დრო გადაიხედოს და საერთაშორისო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში 

იქნას მოყვანილი არა მხოლოდ ადრე მიღებული აუდიტური საქმიანობის წესები (სტანდარტები), არამედ ცნებების 

გლოსარის წევრი ქვეყნების ანალოგიც. საბოლოო ჯამში ეს აუდიტური პროფესიული ტერმინოლოგიის სრულყოფისკენ 

მიგვიყვანს. ეს კი, უეჭველად, აისახება ურთიერთგაგების გაუმჯობესებაზე არა მხოლოდ აუდიტორებს შორის, არამედ 

აუდიტორებსა და მათი მომსახურებით მოსარგებლეებს შორისაც.   

საბაზისო საერთაშორისო სტანდარტს, შემუშავებულს იმ კონცეპტუალური საფუძვლის აღწერის 

მიზნით, რომლის ჩარჩოებშიც გამოიცემა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები აუდიტის მიერ გასაწევ 

მომსახურებასთან მიმართებაში, წარმოადგენს ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, მარწმუნებელი და 

დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები ამ სტანდარტში ასახულია ეკონომიკური 

სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგების დანიშნულება, მისი შედგენისა და წარდგენის წესი, აგრეთვე 

გაკეთებულია გამიჯვნა აუდიტსა და თანხლებ მომსახურებას შორის. განსაზღვრულია, რომ თანხლებ 

მომსახურებას მიეკუთვნება მიმოხილვითი შემოწმებები, შეთანხმებული პროცედურები და კომპილაციები.    

ზემოაღნიშნული სტანდარტის კონტექსტში ურყეობა განიხილება როგორც აუდიტორის დარწმუნება 

ერთი მხარის მიერ წარმოდგენილი და მეორე მხარის გამოსაყენებლად განკუთვნილი წინაპირობების 

საიმედოობაში. ხაზგასმულია , რომ:  

 აუდიტური დავალების შემთხვევაში აუდიტორი უზრუნველყოფს ურყეობის მაღალ, მაგრამ 

არა აბსოლუტურ დონეს, რომ ინფორმაცია, რომელიც აუდიტის საგანს წარმოადგენს, არ არის 

მნიშვნელოვნად დამახინჯებული. აუდიტურ ანგარიშში (დასკვნაში) ეს გამოხატულია პოზიტიურად 

გონივრული ურყეობის სახით; 

 მიმოხილვითი შემოწმების დავალების შემთხვევაში აუდიტორი უზრუნველყოფს ურყეობის 

საშუალო დონეს, რომ მიმოხილვით შემოწმებას დაქვემდებარებული ინფორმაცია არ არის მნიშვნელოვნად 

დამახინჯებული. ეს გამოიხატება ნეგატიური ურყეობის სახით; 

 შეთანხმებული პროცედურების შესახებ დავალების შემთხვევაში აუდიტორი წარმოადგენს 

მხოლოდ ანგარიშს აღნიშნული ფაქტების შესახებ ურყეობის გამოხატვის გარეშე. ანგარიშის მომხმარებლებს 

ეძლევათ შესაძლებლობა თავად შეაფასონ ჩატარებული პროცედურები და ანგარიშში მოყვანილი ფაქტები და 

გამოიტანონ საკუთარი დასკვნები აუდიტორის მიერ შესრულებული სამუშაოს მონაცემებზე;  

  კომპილაციის შესახებ დავალების შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებლებმა 

მოახდინეს ბუღალტრის სამუშაოს კომპილაცია, ანგარიშში (დასკვნაში) არ გამოიხატება არანაირი ურყეობა.       

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი მოწოდებულია იმისათვის, რომ მისცეს აუდიტურ ორგანიზაციას და 

ინდივიდუალურ  აუდიტორს (შემდგომში - აუდიტორი) აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა იმის 
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თაობაზე, არის თუ არა შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება ყველა თავის არსებით ასპექტში, ფინანსური 

ანგარიშგების დადგენილი საფუძვლების შესაბამისად. აღნიშნულია, რომ აუდიტორის აზრი უნდა იყოს 

დაფუძნებული აუდიტის მსვლელობაში მის მიერ მოგროვილ საკამარის და მართებულ 

მტკიცებულებებზე.     

განიხილება საკითხი აუდიტორის ფინანსურ ინფორმაციასთან კავშირის შესახებ იმ შეემთხვევაში, 

თუ მას თან ერთვის მისი ანგარიში და თუ აუდიტორი თანხმობას იძლევა ამ ინფორმაციის მისი 

სახელით გამოყენებაზე პროფესიულ საქმიანობასთან მიმართებაში.  

მიეთითება, რომ აუდიტორმა უნდა მოითხოვოს სუბიექტის ხელმძღვანელობისგან 

არამართლზომიერი მოქმედებების შეწყვეტა, თუ აუდიტორისთვის ცნობილი ხდება სუბიექტის მიერ 

ფინანსურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით აუდიტორის სახელის არასათანადოდ გამოყენების ფაქტები. 

აღნიშნულია, რომ აუდიტორს აგრეთვე შეუძლია მიაწოდოს  ნებისმიერ მესამე პირს ინფორმაცია იმის 

შესახებ, რომ მისი სახელი არასათანადოდ იყო გამოყენებული აღნიშნულ ინფორმაციასთან 

დაკავშირებით.  

ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის ნაწილში ნათქვამია, რომ ყოველი თითოეული საერთაშორისო  

სტანდარტის ქვეშ მოყვანილია თავი „სახელმწიფო სექტორის პერსპექტივები“, რომელშიც განხილულია 

დამახასიათებელი შემთხვევები, რომლებიც მოითხოვს განმარტებებს ან დამატებებს. საერთაშორისო 

სტანდარტი, რომელშიც არ არის ასეთი თავი, გამოიყენება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დროს 

სახელმწიფო სექტორში ყველა არსებით ასპექტში.   

 

1.2. აუდიტის  სტანდარტების  დანერგვა  საქართველოში  

ქვეყნის ეკონომიკა საჭიროებს დასავლეთის ინვესტიციებს, რომლის მისაღებად აუცილებელია  

ინვესტორების დარწმუნება სახსრების დაბანდების მიზანშეწონილობაში, რისთვისაც მათ წინასწარ 

უნდა წარედგინოთ ინფორმაცია ეკონომიკური სუბიექტის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის შესახებ. 

ობიექტურ დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ორგანიზაციის მდგომარეობას და მისი სამეურნეო 

საქმიანობის შედეგებს, წარმოადგენს საბუღალტრო ანგარიშგება. უცხოელი ინვესტორები 

დაინტერესებულნი არიან იმაში, რომ აღნიშნული ინფორმაცია იყოს უტყუარი, ამიტომ ანგარიშგება 

უნდა იყოს შედგენილი დასავლეთის ინვესტორებისთვის გასაგები წესებით, ხოლო მისი უტყუარობა 

უნდა დადასტურდეს გარე აუდიტის ჩატარების გზით, ისეთივე პროცედურების გამოყენებით, 

რომლებიც მიღებულია დასავლეთში. ადგილობრივი ინვესტორები ასევე დაინტერესებულნი არიან 

სამამულო ორგანიზაციების ანგარიშგების უტყუარობით და მათი აუდიტის კეთილსინდისიერებით. 

ყველაფერი ეს აშკარას ხდის აუდიტისადმი ერთიანი მიდგომის აუცილებლობას როგორც 

საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.  

თუმცა, მოცემულ მოსაზრებას შეიძლება ჰყავდეს მოწინააღმდეგები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ 

საქართველოს სფეციფიკა და მისი ეკონომიკური განვითარების ამჟამინდელი დონე შეუძლებელს 

ხდის ISA-ს ან აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული ადგილობრივი სტანდარტების 

გამოყენებას ჩვენს ქვეყანაში. ასეთი პოზიციის მომხრეები მიუთითებენ იმაზე, რომ კლიენტების 

უმეტესობა გაცილებით უფრო დაინტერესებულნი არიან შემოწმებებით და გადასახადების 

ოპტიმიზირებით, ვიდრე „უტყუარობის აბსტრაქტულ დასტურში“. სამწუხაროდ, საქართველოში ჯერ 

ცოტაა კვალიფიცირებული ინვესტორი, რომელიც ნამდვილად აანალიზებს ბალანსს და მონაცემებს 

წინა წლების მოგების შესახებ რათა მიიღოს გადაწყვეტილება ინვესტიციების დაბანდების შესახებ.   

საკვანძო პრობლემას აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისას წარმოადგენს 

კონტროლი აუდიტური ორგანიზაციების მიერ მათ შესრულებაზე. დღეისათვის სახელმწიფო 
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საკონტროლო-სარევიზიო, თუ შიდა აუდიტის ორგანოების მუშაკთა კვალიფიკაცია ყოველთვის ვერ 

აძლევს მათ შესაძლებლობას გაერკვნენ აუდიტის მეთოდიკის დეტალებში. სახელმწიფოს არ  შესწევს 

უნარი გამოყოს საკმარისი სახსრები ასეთი სახელმწიფო შემმოწმებელების შტატის გაზრდისა და მათი 

კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის. ზოგიერთ აუდიტორს უჩნდება შიში, რომ შემმოწმებლების მიერ 

მუშაობის პროცესში მოპოვებული კონფიდენციალური ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

აუდიტორების კლიენტთა საზიანოდ. სახელმწიფო ორგანოებისგან განსხვავებით, აუდიტორთა 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები შეძლებდნენ თავიანთ წევრებს შორის აუდიტის ხარისხისა და 

სტანდარტების დაცვის ურთიერთშემოწმების სისტემის ჩამოყალიბებას. გადაწყდებოდა ასეთი შემოწმებების 

დაფინანსების საკითხიც, მაგალითად, გაერთიანებების მონაწილეთა საწევრო შენატანების ხარჯზე. 

კვალიფიცირებული სპეციალისტები, რომლებიც ერკვევიან აუდიტის მეთოდიკასა და სტანდარტებში, 

აუდიტორების შემცირებული დატვირთვის სეზონზე შეძლებდნენ შთანხმებული გრაფიკით შეამოწმონ 

ერთმანეთი. მაგრამ ჩნდება იმის საშიშროება, რომ ასეთი შემოწმებები არ იქნება საკმარისად  გარდა ამისა, 

ზოგიერთი აუდიტორს იმის შიში უჩნდება, რომ მასთან შესამოწმებლად მოსულმა კოლეგებმა სხვა აუდიტური 

ორგანიზაციიდან შიძლება გადაიბირონ კლიენტები, გამოიყენონ მათი მეთოდური საიდუმლოები და „ნოუ-

ჰაუ“, დაადანაშაულონ კონკურენტი აუდიტის დაბალ ხარისხში და ჩამოაშორონ აქტიურ ბაზარს.   

ასეთ პირობებში მიზანშეწონილია კონტროლის სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მეთოდების გონივრული 

შერწყმა. სასურველი იქნება აუდიტის ხარისხის კონტროლის გადაცემა ზოგიერთი ავტორიტეტული 

საზოგადოებრივი გაერთიანებისთვის. ამავდროულად საჭიროა ამ დარგის მუდმივი მონიტორინგი და ხარისხის 

კონტროლი სახელმწიფოს მიერ უფლებამოსილი ორგანოს მხრიდან. 

ჩვენს ყოფით პრაქტიკაში ISA-ს დანერგვასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, 

რომ საქართველოში არასწორი წარმოდგენა აქვთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ.  ბევრმა 

მათგანმა არ იცის, რას ნიშნავს აუდიტური საქმიანობის ეროვნული წესები (სტანდარტებ) (ასეწ).  რთული არ 

იქნება იმის ვარაუდი, რომ საქართველოში რეგისტრირებული აუდიტური ფირმებისა და დამოუკიდებელი 

აუდიტორების რიცხვიდან ძალიან მცირე პროცენტია ისეთებისა, რომლებიც მუშაობენ სტანდარტების 

შესაბამისად. აუცილებელია ISA-ს საფუძველზე შემუშავდეს ეროვნული სტანდარტი. ქვეყნის სააღრიცხვო 

პოლიტიკის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია ეროვნული სტანდარტების რამოდენიმე ჯგუფად 

გაერთიანება: 1) აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები, რომლებიც მიახლოებული იქნება საქართველოს 

სტანდარტებთან; 2) აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები, რომლებიც განსხვავებული იქნება საქართველოს 

სტანდარტებისგან; 3) ISA-ს დოკუმენტები, რომლებსაც არა აქვს ანალოგები საქართველოს წესებს 

(სტანდარტებს) შორის; 4) აუდიტური საქმიანობის საქართველოს წესები (სტანდარტები), რომლებსაც არა აქვს 

ანალოგები ISA-ს სისტემაში. 

  

უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია ყურადღება მიექცეს იმას, რომ აუდიტური საქმიანობის ახალი 

წესები შემუშავებული უნდა იყოს აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და 

ფაქტობრივრად წარმოადგენენ ISA-ს ოფიციალურად დამტკიცებულ თარგმანს. საქართველოში აუდიტი 

ყოველთვის ეფუძნებოდა იმავე პრინციპებს, რაც გათვალისწინებულია საერთაშორისო სტანდარტებით, ხოლო 

პირობითობები და გაუგებრობები განიმარტება კომენტარებით.    
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1.3.  აუდიტური  შემოწმებების  როლი საბუღალტრო ანგარიშგების  

       უტყუარობის  უზრუნველყოფაში  

თავისი განვითარების პერიოდში აუდიტმა, როგორც ეკონომიკის ინფრასტრუქტურის ელემენტმა, 

განვითარების რამდენიმე ხარისხობრივი ეტაპი განვლო. ისევე, როგორც მმართველობითი საქმიანობის 

ნებისმიერი სახე, აუდიტიც რეალურად ასრულებს ეკონომიკური გარემოს მიერ მოთხოვნილ ფუნქციებს. ამიტომ 

ყოველი განვლილი ეტაპი შეესაბამებოდა ეკონომიკურ ურთიერთობათა განვითარების გარკვეულ დონეს.  

თანამედროვე გაგებით აუდიტის ფორმირება დაიწყო ინგლისში XIX საუკუნის შუა წლებში საბაზრო 

ურთიერთობების განვითარების პერიოდში. კაპიტალიზმის ჩამოყალიბებას თან ახლდა კომპანიების 

მასობრივი გაკოტრება, რომლის ძირითადი მიზეზი იყო არა ობიექტური ეკონომიკური მიზეზები, არამედ 

მმართველი კომპანიების არაკეთილსინდისიერება და არაგონივრული ქმედებები. შესაბამისად, გაკოტრებულ 

აქციონერებს გაუჩნდათ დაცვის მოთხოვნილება, ხოლო პოტენციურ ინვესტორებს და არსებულ აქციონერებს 

- მათ კომპანიებში საქმეების მდგომარეობის შესახებ უტყუარი ინფორმაციის მიღების მოთხოვნილება.   

XIX საუკუნის შუა წლებში შოტლანდიის გამოჩენილ ბუღალტერთა ჯგუფმა შექმნა პროფესიული 

გაერთიანება, რომლის მიზანი იყო მათთვის წარმოდგენილი ნებისმიერი საბუღალტრო ანგარიშების 

შემოწმება. აუდიტის ამოცანა კომპანიების საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის დეტალურ შემოწმებაში 

მდგომარეობდა. განსაკუთრებულ დაინტერესებას აუდიტური საქმიანობის შედეგებში ავლენდნენ 

მესაკუთრეები, რომელთათვის არაკეთილსინდისიერი მმართველების გამო კაპიტალის დაკარგვის მაღალი 

ალბათობა არსებობდა.  

კანონიერად აუდიტი გაფორმდა მოგვიანებით: 1844 წლიდან ინგლისში გამოიცა რიგი 

კანონებისა, რომლებიც ითვალისწინებდნენ საბუღალტრო ანგარიშებისა და აქციონერთა წინაშე 

წარდგენილი ანგარიშების შემოწმებას დამოუკიდებელი ბუღალტრების მიერ. შემდეგ სხვა 

ქვეყნებშიც მიიღეს კანონი სავალდებულო აუდიტის შესახებ, მაგალითად, საფრანგეთში 1867 წელს, 

და აშშ-ში 1937 წელს. აუდიტის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე მის შდეგებში 

დაინტერესებულნი არიან არა მხოლოდ მესაკუთრეები და ინვესტორები, არამედ თვითონ 

ეკონომიკური სუბიექტებიც, რომელთა ნორმალური განვითარება ხშირად შეუძლებელია 

ინვესტორების, სპონსორებისა და კრედიტორების მოზიდვის გარეშე. ფინანსური დაბანდებების 

მოსაზიდად ეკონომიკური სუბიექტი უნდა იყოს წარმატებული, ხოლო მისმა ფინანსურმა 

(საბუღალტრო) ანგარიშგებამ პოტენციური ინვესტორებისა და კრედიტორების ნდობა უნდა 

დაიმსახურო ს.    

ბოლო ათი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნები აღრიცხვისა და ანგარიშგების 

სისტემის ორგანიზაციის მიმართ, გაჩნდა აღრიცხვის წარმართვის ახალი ფორმები და მეთოდები, მათ შორის 

კომპიუტერული სისტემების გამოყენებით. საბუღალტრო ანგარიშგება ინფორმაციის ძირითად წყაროდ იქცა, 

რომელიც ეკონომიკური სუბიექტების ფინანსური და ქონებრივი შეფასების შესაძლებლობას იძლევა. ასეთ 

გარემოებებში ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი  გადაიქცა   ერთ-ერთ ყველაზე  მნიშვნელოვან 

ინსტრუმენტად, რომელიც ხელს უწყობს საბუღალტრო ანგარიშგების ხარისხის ამაღლებას, რომლის ერთ-ერთ 

მაჩვენებელს წარმოადგენს მისი უტყუარობა. არც ერთი სოლიდური დასავლური ბანკი არ მისცემს კრედიტს 

კლიენტს, რომელსაც არ გააჩნია აუდიტორების მიერ შემოწმებული საბუღალტრო ანგარიშგება. არც ერთი 

სერიოზული ინვესტორი არ დაიჭერს საქმეს ორგანიზაციასთან, რომლის ფინანსური ანგარიშები წლების 

მანძილზე არ შემოწმებულა ავტორიტეტული აუდიტორის მიერ.  

საბუღალტრო ანგარიშგების მომხმარებლები ენდობიან კვალიფიცირებულ აუდიტორს, მის 

კომპეტენტურობასა და ობიექტურობას. აუდიტორის დასკვნა არის იმ მონაცემთა უტყუარობის გარანტი, 

რომლებიც შესულია მის ანგარიშში. აუდიტური დასკვნა უნდა აძლევდეს პასუხს მომხმარებლებს შემდეგ 

კითხვებზე: იძლევა თუ არა ანგარიშგება ნამდვილ და ობიექტურ წარმოდგენას ფინანსურ მდგომარეობასა 

და ფინანსურ შედეგებზე, შედგენილია თუ არა ანგარიშგება საბუღალტრო აღრიცხვის საყოველთაოდ 
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მიღებული პრინციპების შესაბამისად?  

თუმცა საკმარისი არ არის ანგარიშგების შემოწმება მხოლოდ მის შესაბამისობაზე ნორმატიულ 

დოკუმენტებთან, რომლებიც არეგულირებენ საბუღალტრო აღრიცხვის წარმართვისა და ანგარიშგების 

მომზადების წესებს. აუცილებელია აგრეთვე დადგინდეს, უზრუნველყოფენ თუ არა საბუღალტრო 

აღრიცხვის ასახვის მეთოდები მოცემული ორგანიზაციისთვის საბუღალტრო ანგარიშგებაში მათი ასახვის 

უტყუარობას. შემოწმების მსვლელობაში აუდიტორი ვალდებულია დაადგინოს ორგანიზაციის მიერ 

არჩეული საბუღალტრო აღრიცხვის წარმართვის მეთოდები, რომლებიც უარყოფით ზეგავლენას ახდენენ 

საბუღალტრო ანგარიშგების უტყუარობაზე.  

იმისათვის, რომ საბუღალტრო ანგარიშგების მომხმარებლებს ჰქონდეთ საკმაოდ უტყუარი 

ინფორმაცია შესაბამისი ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ, აუცილებელია, პირველ რიგში, 

საბუღალტრო აღრიცხვის ეროვნული სტანდარტების და, მეორე რიგში, საბუღალტრო ანგარიშგების 

უტყუარობის აუდიტური შემოწმებების ჩატარების მეთოდიკის სრულყოფა. ქვეყანაში აუდიტური 

საქმიანობის განვითარებისა და რეგულირებისთვის აუცილებელია აუდიტის მეთოდიკის, აუდიტური 

სტანდარტებისა და საბუღალტრო აღრიცხვის სტანდარტების სრულყოფა, ძალიან მნიშვნელოვანია 

უზრუნველყოფილ იქნას უფლებამოსილებების მკაფიო განაწილება, აუდიტური საქმიანობის 

მარეგულირებელ სახელმწიფო ორგანოებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის, რაც 

საერთაშორისო გამოცდილების ყოველმხრივ შესწავლას მოითხოვს.     

 

1.4. საბუღალტრო აღრიცხვისა  და  აუდიტის  სტანდარტების  კავშირი 

არსებობს მჭიდრო კავშირი საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტებს შორის. საბუღალტრო აღრიცხვის 

სტანდარტები, ისევე როგორც აუდიტის სტანდარტები შემუშავდება საერთაშორისო და ეროვნულ დონეებზე. 

საერთაშორისო დონეზე წამყვანი ქვეყნები როგორც აღრიცხვის, ასევე აუდიტის სტანდარტების სფეროში არის აშშ და 

დიდი ბრიტანეთი, რაც განისაზღვრება ამ ქვეყნების როლით საერთაშორისო საფინანსო ბაზარზე. აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების ეროვნული სტანდარტებს ყოველი ქვეყანა შემუშავებს დამოუკიდებლად. მაგალითად, აშშ-ში ასეთ 

სტანდარტებს ეწოდება საბუღალტრო აღრიცხვის საყოველთაოდ მიღებული პრინციპები  ( US  Generally Accepted 

Accounting Principles) და ისინი შემუშავდება დიპლომირებული საზოგადოებრივი ბუღალტრების ამერიკული 

ინსტიტუტის, ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების კომიტეტის, სახელმწიფო ორგანოებისთვის აღრიცხვის 

სტანდარტების კომიტეტის, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის, ამერიკული საბუღალტრო 

ასოციაციის, ფინანსური დირექტორების ინსტიტუტის, ბუღალტერთა ეროვნული ასოციაციის და ა.შ. მიერ. 

საფრანგეთში სტანდარტების შემუშვებას ახორციელებენ ისეთი ორგანიზაციები, როგორიც არის საბუღალტრო 

აღრიცხვის ეროვნული საბჭო, ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული ოპერაციების კომისია, იუსტიციის 

სამინისტროსთან არსებული საბუღალტრო აღრიცხვის ექსპერტთა და კვალიფიცირებულ ბუღალტერთა 

ორგანიზაცია და ეკონომიკისა და აუდიტის სამინისტროსთან არსებული აუდიტორთა ეროვნული 

ინსტიტუტი.  

მუშაობა აღრიცხვისა და ანგარიშგების სტანდარტების საერთაშორისო უნიფიცირებაზე ხორციელდება 

ორ დონეზე: საერთაშორისო რეგიონულზე და მსოფლიო დონეზე. რეგიონალურ ასპექტში წამყვანი როლი 

ეკუთვნის ევროპის თანამეგობრობის საბუღალტრო აღრიცხვის კომისიას, რომელიც არეგულირებს ამ 

საკითხებს ევროპის თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებში. აღნიშნული კომისიის დირექტივები წარმოადგენენ 

ევროპის თანამეგობრობის საბუღალტრო აღრიცხვის კომისიის კანონებს, რომლებიც თანამეგობრობის წევრი 

ქვეყნები ვალდებულნი არიან მიუსადაგონ თავიანთ შიდა კანონმდებლობას. ამჟამად კომისიამ  შეიმუშავა 

მთელი რიგი დირექტივები, რომლებიც ეხება ანგარიშგების ფორმებისა და მათი აუდიტის წესების 

უნიფიცირებას, კონსოლიდირებული ანგარიშგების შედგენის პრინციპებს, აუდიტორების მიმართ 

კვალიფიცირებულ მოთხოვნებს ევროპის თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებში აუდიტორების დიპლომების 

ურთიერთაღიარებას, ბანკებისა და სხვა საფინანსო დაწესებულებების ყოველწლიურ ფინანსურ და 

კონსოლიდირებულ ანგარიშგებებს და ასევე მოთხოვნებს თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების ფარგლებს გარეთ 
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ცენტრალური ოფისების მქონე  საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებების ანგარიშგების მიმართ.    

საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავებით დასაქმებულია ასევე რამდენიმე ორგანიზაცია. 

ყველაზე გავლენიანი მათ შორის არის: აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტი  (The  

Internationa l Accounting  Standards   Committee — IASC), რომელიც უშუალოდ ახორციელებს ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფორმირებას, აგრეთვე ბუღალტერთა საერთაშორისო 

ფედერაცია, გაერო-სთან არსებული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ექსპერტთა 

სახელმწიფოთაშორისი სამუშაო ჯგუფი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია. 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტი ჩამოყალიბდა 1973 წელს ავსტრალიის, კანადის, 

საფრანგეთის, გერმანიის, იაპონიის, მექსიკის, ნიდერლანდების, დიდი ბრიტანეთის, ირლანდიისა და აშშ-ს 

პროფესიული საბუღალტრო ორგანიზაციების მიერ შესაბამისი შეთანხმების ხელმოწერის გზით. 1983 

წლიდან ეს კომიტეტი თავის შემადგენლობაში აერთიანებს ყველა პროფესიულ საბუღალტრო 

ორგანიზაციას, რომელიც არის ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის ( IFAC (ბსფ))  წევრი.  

მსოფლიო დონეზე აღრიცხვისა და აუდიტის განვითარების ზოგადი ტენდენციებიდან გამომდინარე, 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS (ფასს)) და აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტები (ISA (ასს)) მიღებულ იქნა საქართველოში აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეფორმირების 

საფუძვლად. ეს იმით აიხსნება, რომ მათ მიიღეს საერთაშორისო აღიარება, ხასიათდება შედარებით ნაკლები 

სირთულით და, მაშასადამე, მოითხოვს ნაკლებ შრომას და ღიაა შემდგომი ცვლილებებისთვის.  

საქართველოში საბუღალტრო აღრიცხვის განვითარებაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 1998 

წლიდან დაიწყო. პირველ ეტაპზე უნდა მომხდარიყო პროგრამის განსაზღვრა/SemuSaveba, 

რომელიც შემდეგ ამოცანებზე იქნებო და დაფუძნებული :  

• აღრიცხვისა და ანგარიშგების სტანდარტების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც 

უზრუნველყოფდა სასარგებლო ინფორმაციით მომხმარებლებს, პირველ რიგში ინვესტორებს;  

• საქართველოში საბუღალტრო აღრიცხვის რეფორმის დაკავშირების უზრუნველყოფა 

საერთაშორისო დონეზე სტანდარტების ჰარმონიზაციის ძირითად ტენდენციებთან;   

• მეთოდური დახმარების გაწევა ორგანიზაციებისთვის საბუღალტრო აღრიცხვის რეფორმირებული 

მოდელის გაგებასა და დანერგვაში.  

ამგვარად, დასახული ამოცანა, უზრუნველყოფდა ორგანიზაციების ფინანსური მდგომარეობისა და 

საქმიანობის შედეგების ობიექტური სურათის ამსახველი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ყველა 

დაინტერესებული მომხმარებლისთვის. ამ ამოცანის შესასრულებლად უნდა გადაწყვეტილიყო შემდეგი საკითხები:   

• ნორმატიული რეგულირების ორიენტაციის გადატანა სააღრიცხვო პროცესიდან საბუღალტრო 

ანგარიშგებაზე;  

• აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან ნორმატიული დოკუმენტების ორგანული შერწყმა 

პროფესიულ რეკომენდაციებთან; 

• ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გააზრებული გამოყენება ეროვნულ 

რეგულირებაში. 

სამწუხაროდ, ზემოთ მოყვანილი ამოცანებიდან და მათი გადაწყვეტის გზებიდან მხოლოდ 

ნაწილობრივ ან საერთოდ არ შესრულდა რიგი მოთხოვნებისა, რამაც გამოიწვია 90-იან წლებში 

არსებული აღრიცხვის რეგულაციებიდან პირდაპირ 2000 წლიდან სააქციო საზოგადოებებისთვის, ხოლო 

2001 წლიდან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებისთვის სავალდებულოდ აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტებზე გადასვლა. ამ პერიოდისათვის წინგადადგმული ნაბიჯი იყო 

პროფესიონალ ბუღალტრთა სერტიფიკატის მისაღებად საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარების წესის 
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დამტკიცება.   

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის რეფორმა საქართველოში წარმოადგენს ქვეყნის 

ეკონომიკის განვითარებისა და ამაღლების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ზომას, ხელს უწყობს 

საქართველოსთვის აუცილებელი ინვესტიციების მოზიდვას ეკონომიკის რეალურ სექტორში.  

უნდა აღინიშნოს, რომ კავშირი საბუღალტრო აღრიცხვის სტანდარტებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს 

შორის იმდენად მაღალია, რომ  ამ ეტაპზე  ბევრი აუდიტორი ერთდროულად პროფესიონალი ბუღალტერიც 

არის, რაც საშუალებას აძლევს მათ წარმატებით იშრომონ არა მხოლოდ  აუდიტის სრულყოფის, არამედ 

საბუღალტრო აღრიცხვის რეფორმირების სფეროშიც. მეტწილად ეს განპირობებულია იმით, რომ რიგი  

ასპექტების გათვალისწინებით მათ წაყენებული აქვთ ერთნაირი მოთხოვნები. მაგალითად, როგორც 

აუდიტორებისთვის, ასევე ბუღალტრებისთვის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა ინფორმაციის ხარისხის მიმართ 

არის მისი გამოყენება მომხმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფების მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად, რისთვისაც 

ინფორმაციას უნდა ჰქონდეს გარკვეული მახასიათებლები, რომლებსაც მიეკუთვნება აღქმადობა, საიმედოობა,  

მართებულობა (შინაარსი, არსებითობა და დროულობა), უტყუარობა (სიმართლე, ეკონომიკური შინაარსის 

ინფორმაციის სიჭარბე იურიდიულთან შედარებით, ნეიტრალობა და წინდახედულობა).  

 

1 .5 .  პ როფე ს ი ონ ა ლ  ბუ ღ ა ლტ ე რთ ა  ე თ ი კი ს  კოდ ე ქს ი   

უდიდესი როლი საქართველოში აუდიტის განვითარებაში ითამაშა ბუღალტერთა საერთაშორისო 

ფედერაციის მიერ მიღებულმა პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსმა. ეს კოდექსი არის 

ეთიკური მოთხოვნების საფუძველი, რომლებიც წარედგინება პროფესიონალ ბუღალტრებს ყველა 

ქვეყანაში. თუმცა საბუღალტრო პროფესიის წარმომადგენლები მთელ მსოფლიოში მუშაობენ გარემოში, 

რომელშიც არსებობს განსხვავებული კულტურული ტრადიციები და ნორმატიული მოთხოვნები, 

ისინი ვალდებულნი არიან ყოველთვის დაიცვან კოდექსის ძირითადი პრინციპები. ამავე დროს 

კოდექსში აღიარებულია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე ეროვნული მოთხოვნა ეწინააღმდეგება 

კოდექსის რომელიმე დებულებას, უნდა შესრულდეს ეროვნული მოთხოვნა.  

კოდექსი დამყარებულია იმაზე, რომ სპეციალურად დათქმული შემთხვევების გარდა მისი 

მიზნები და ფუნდამენტური პრინციპები ერთნაირად მოქმედი იქნება ყველა პროფესიული 

ბუღალტრისთვის მიუხედავად იმისა, საჯარო პრაქტიკას ეწევიან, თუ მუშაობენ მრეწველობაში, 

ვაჭრობის სფეროში, სახელმწიფო სექტორსა თუ განათლების სფეროში.  

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის წევრი ორგანიზაციების მიერ დაწესებული ეთიკური 

მოთხოვნები განკუთვნილია უზრუნველყონ ბუღალტრების მუშაობის უმაღლესი ხარისხი და 

საზოგადოების ნდობა პროფესიული გაერთიანების მიმართ.  

კოდექსის კარში „საზოგადოებრივი ინტერესები“ აღნიშნულია, რომ მოცემული პროფესიის 

განსხვავებულ მახასიათებელს წარმოადგენს საზოგადოების წინაშე საკუთარი ვალის აღიარება. 

ბუღალტერთა პროფესიულ გაერთიანებასთან მიმართებაში საზოგადოება მოიცავს კლიენტებს, 

კრედიტორებს, მთავრობას, დამქირავებლებს, მოსამსახურეებს, ინვესტორებს, საქმიან და ფინანსურ 

ორგანიზაციებს, აგრეთვე სხვა პირებს, რომლებიც ენდობიან პროფესიონალი ბუღალტრების 

ობიექტურობასა და პატიოსნებას კომერციული საქმიანობის მოწესრიგებული წარმართვის 

მიზნებისთვის. ეს აკისრებს საბუღალტრო აღრიცხვის პროფესიის წარმომადგენლებს საზოგადოების 

ინტერესებით ნაკარნახევ ვალდებულებას.   

კოდექსის კარში „მიზნები“ ნათქვამია, რომ საბუღალტრო აღრიცხვის პროფესიის მიზნები 

მდგომარეობს სამუშაოს შესრულებაში პროფესიონალიზმის ყველაზე მაღალი სტანდარტების შესაბამისად, 

მუშაობის ყველაზე საუკეთესო შედეგების უზრუნველყოფაში და მთლიანად საზოგადოებრივი ინტერესების 
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დაცვის ზემოაღნიშნული მოთხოვნის შესრულებაში. ამ მიზნებისთვის სავალდებულოა ოთხი ძირითადი 

მოთხოვნის დაცვა:  

• უტყუარობა (საზოგადოებაში ზოგადად არსებობს უტყუარი ინფორმაციისა და საიმედო 

საინფორმაციო სისტემების მოთხოვნილება); 

• პროფესიონალიზმი (არსებობს ადამიანების მოთხოვნილება, რომლებიც უდავოდ შეიძლება 

იყვნენ იდენტიფიცირებული კლიენტების, დამქირავებლების და სხვა დაინტერესებული პირების მიერ 

როგორც საბუღალტრო აღრიცხვის სფეროს სპეციალისტები);   

• მომსახურების ხარისხი (აუცილებელია იმის რწმენა, რომ პროფესიონალი ბუღალტრების მიერ 

გაწეული მომსახურება შეესაბამება ხარისხის უმაღლეს სტანდარტებს);  

• ნდობა (პროფესიონალი ბუღალტრების მომსახურების მომხმარებლები დარწმუნებულნი 

უნდა იყვნენ პროფესიული ეთიკის საფუძვლების არსებობაში, რომლებიც არეგულირებენ ასეთი 

მომსახურების გაწევას).  

კოდექსის კარი „ფუნდამენტური პრინციპები“ ავალდებულებს პროფესიონალ ბუღალტრებს დაიცვან 

შემდეგი პრინციპები:  

   •პატიოსნება (პროფესიონალი ბუღალტერი უნდა იყოს გულახდილი და მართალი 

პროფესიული მომსახურების გაწევისას );  

     • ობიექტურობა (პროფესიონალი ბუღალტერი უნდა იყოს სამართლიანი და თავი აარიდოს 

თავი მიკერძოებულობას, ინტერესთა კონფლიქტს ან სხვა ადამიანების ზეგავლენას, რომლებმაც 

შეიძლება ხელი შეუშალო ნ მის ობიექტურობას);  

• პროფესიული კომპეტენტურობა და სათანადო გულმოდგინება (პროფესიონალმა 

ბუღალტერმა უნდა გაუწიოს პროფესიული მომსახურება სათანადო გულმოდგინებით, 

კომპეტენტურო ბით და მონდომებით );   

• კონფიდენციალობა (პროფესიონალმა ბუღალტერმა უნდა დაიცვას ინფორმაციის 

კონფიდენციალობა, რომელიც მან მოიპოვა პროფესიული მომსახურების გაწევისას, და არ უნდა 

გამოიყენოს ან გაახმაუროს ასეთი ინფორმაცია შესაბამისი უფლებამოსილებების გარეშე, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი ინფორმაციის გამოაშკარავება ნაკარნახევია პროფესიული ან 

იურიდიული უფლებებით და მოვალეობებით );  

• პროფესიული ქცევა (პროფესიონალი ბუღალტრის ქცევა უნდაშეესაბამებოდეს პროფესიის 

კარგ რეპუტაციას, და თავი უნდა შეიკავოს ისეთი ქცევისგან, რომელიც ზიანს მიაყენებს პროფესიის 

რეპუტაციას);  

• ტექნიკური სტანდარტები (პროფესიონალმა ბუღალტერმა უნდა გაუწიოს მომსახურება 

მიღებული ტექნიკური და პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად).  

კარში „კოდექსი“ ნათქვამია, რომ კოდექსის მიზნები და ფუნდამენტური პრინციპები  ატარებენ ზოგად 

ხასიათს და განკუთვნილი არ არის რაიმე კონკრეტულ შემთხვევაში პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკური 

პრობლემების გადაწყვეტის მიზნებისათვის. თუმცა კოდექსი შეიცავს ზოგიერთ რეკომენდაციას მიზნებისა და 

ფუნდამენტური პრინციპების პრაქტიკული გამოყენების შესახებ რიგი ტიპიური სიტუაციების 

გათვალისწინებით, რომელსაც ადგილი აქვს პროფესიულ საბუღალტრო საქმიანობაში. კოდექსი დაყოფილია 

სამ ნაწილად:   

       • ნაწილი „ა“ (გამოიყენება ყველა პროფესიონალ ბუღალტრთან მიმართებაში) შეიცავს ისეთ 
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კარებს, როგორიც არის „პატიოსნება და ობიექტურობა“, „ეთიკური კონფლიქტების გადაწყვეტა“, 

„პროფესიული კომპეტენტურობა“, „კონფიდენციალურობა“, „საგადასახადო პრაქტიკა“, „საზღვარგარეთ 

საქმიანობა“, „ინფორმაციის გამოქვეყნება“;   

      • ნაწილი „ბ“ (გამოიყენება მხოლოდ საჯარო პრაქტიკის მქონე პროფესიონალ ბუღალტრებთან 

მიმართებაში) შეიცავს კარებს „დამოუკიდებლობა“, „პროფესიული კომპეტენცია და მოვალეობები იმ პირთა 

მომსახურების გამოყენებით, რომლებიც არ არიან ბუღალტრები“, „ჰონორარი და საკომისიო გასამრჯელო“, 

„საქმიანობა, რომელიც შეუთავსებადია საჯარო საბუღალტრო პრაქტიკასთან“, „კლიენტების ფულადი სახსრები“, 

„ურთიერთობები სხვა საჯარო პრაქტიკის მქონე ბუღალტრებთან“, „რეკლამა და მომსახურების შეთავაზება“;  

• ნაწილი „გ“ (გამოიყენება მხოლოდ დაქირავებულ პროფესიონალ ბუღალტრებთან მიმართებაში) შეიცავს 

კარებს „ლოიალობის დაცვის ვალდებულებების კონფლიქტი“, „პროფესიით კოლეგების მხარდაჭერა“, „პროფესიული 

კომპეტენცია“, „ინფორმაციის წარდგენა“.   

კოდექსი მოითხოვს აუდიტორებისგან ზოგადსაკაცობრიო მორალური წესებისა და ზნეობრივი 

ნორმების დაცვას თავის მოქმედებებში და გადაწყვეტილებებში, აგრეთვე მოითხოვს, რომ მათ 

იცხოვრონ და იმუშაონ სინდისიერად და იმოქმედონ საბუღალტრო ანგარიშგების ყველა 

მომხმარებლის ინტერესების გათვალისწინებით. იცავს რა, კლიენტის ინტერესებს საგადასახადო, 

სასამართლო ან ხელისუფლების სხვა ორგანოებში, აგრეთვე სხვა იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან 

ურთიერთობებში, აუდიტორი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ დასაცავი ინტერესები წარმოიქმნა 

კანონიერ და სამართლიან საფუძველზე, და ვალდებულია უარი განაცხადოს ამ ინტერესების 

დაცვაზე, თუ მისთვის ცნობილი გახდა, რომ ისინი წარმოიქმნა კანონის ან სამართლიანობის 

დარღვევით.  

ობიექტური საფუძველი აუდიტორის დასკვნებისთვის, რეკომენდაციებისთვის და დასკვნითი 

ანგარიშებისთვის შეიძლება იყოს მხოლოდ მოთხოვნილი ინფორმაციის საკმარისი მოცულობა. 

ნებისმიერი პროფესიული მომსახურების გაწევისას აუდიტორები ვალდებულნი არიან ობიექტურად 

განიხილონ ყველა წარმოქმნილი სიტუაცია და რეალური ფაქტები, არ დაუშვან, რომ მიკერძოებულობამ, 

ცრუ რწმენამ ან ზეწოლამ ვინმეს მხრიდან გავლენა იქონიოს მათი მსჯელობისა და დასკვნების 

ობიექტურობაზე.   

აუდიტორი უნდა მოერიდოს ურთიერთობებს პირებთან, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიონ მათი 

მსჯელობისა და დასკვნების ობიექტურობაზე; ყურადღებით და სერიოზულად უნდა მოეკიდოს თავის 

მოვალეობებს, დაიცვას დამტკიცებული აუდიტური სტანდარტები, ადეკვატურად დაგეგმოს და 

გააკონტროლოს სამუშაო, შეამოწმოს მის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალისტები.                     

აუდიტორი ვალდებულია უარი განაცხადოს პროფესიული მომსახურების გაწევაზე, თუ არსებობს კლიენტის 

ორგანიზაციისგან და მისი თანამდებობის პირებისგან ყველა ურთიერთობაში მისი დამოუკიდებლობის 

დასაბუთებული ეჭვი. ძირითად გარემოებებს, რომლებიც ზიანს აყენებენ აუდიტორის დამოუკიდებლობას ან მის 

ფაქტიურ დამოუკიდებლობაში ეჭვის შეტანის საფუძველს წარმოადგენენ, მიეკუთვნება:  

• მომავალი (შესაძლო) ან მიმდინარე სასამართლო (საარბიტრაჟო) საქმეები კლიენტის 

ორგანიზაციასთან; 

• აუდიტორის ნებისმიერი ფორმით ფინანსური მონაწილეობა კლიენტის ორგანიზაციის 

საქმეებში; 

• აუდიტორის ფინანსური და ქონებრივი დამოკიდებულება კლიენტზე (სხვა 

ორგანიზაციებში ინვესტირებაში ერთობლივი მონაწილეობა, დაკრედიტება, საბანკოს გარდა და სხვა);  

• არაპირდაპირი ფინანსური მონაწილეობა (ფინანსური დამოკიდებულება) კლიენტის 

ორგანიზაციაში ნათესავების, ფირმის მოსამსახურეების, ძირითადი და შვილობილი 
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ორგანიზაციების და ა.შ. მეშვეობით;  

• ნათესაური და პირადი მეგობრული ურთიერთობები კლიენტის ორგანიზაციის 

დირექტორებთან და უმაღლეს მმართველობით პერსონალთან; 

• კლიენტის ზედმეტი სტუმართმოყვარეობა, აგრეთვე მისგან საქონლისა და მომსახურების 

მიღება ფასებში, რომლებიც არსებითად ნაკლებია რეალურ საბაზრო ფასებთან შედარებით;  

• აუდიტორის (აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელების) მონაწილეობა კლიენტის ორგანიზაციის 

ნებისმიერ მმართველობით ორგანოში, მის ძირითდ და შვილობილ ორგანიზაციებში;  

• აუდიტორების (აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელების) სიფრთხილეს მოკლებული 

რეკომენდაციები და რჩევები ორგანიზაციებში ფინანსური შენატანების შესახებ, რომლებშიც მათ თავად აქვთ 

რაიმე ფინანსური ინტერესები;  

• აუდიტორის წინანდელი სამუშაო კლიენტის ორგანიზაციაში ან მის მმართველ 

ორგანიზაციაში ნებისმიერ თანამდებო ბაზე მუშაობა;  

• კლიენტის ორგანიზაციაში ხელმძღვანელ ან სხვა თანამდებობაზე აუდიტორის დანიშვნის 

საკითხის განხილვა.  

აუდიტური ორგანიზაციის დამოუკიდებლო ბა ეჭვს იწვევს შემდეგ შემთხვევებში : 

• თუ ის მონაწილეობს საფინანსო–სამრეწველო ჯგუფში, საკრედიტო ორგანიზაციებში ან ჰოლდინგში და 

პროფესიულ აუდიტურ მომსახურებას უწევს ამ საფინანსო–სამრეწველო ან საბანკო ჯგუფში (ჰოლდინგში) შემავალ 

ორგანიზაციებს;   

• თუ აუდიტური ორგანიზაცია შეიქმნა ყოფილი ან მოქმედი სამინისტროს (კომიტეტის) 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ბაზაზე ან ყოფილი ან მოქმედი სამინისტროს (კომიტეტის) პირდაპირი ან 

არაპირდაპირი მონაწილეობით და მომსახურებას უწევს ორგანიზაციებს, რომლებიც ადრე ან ამჟამად 

ექვემდებარებიან აღნიშნულ სამინისტროს (კომიტეტს);   

• თუ აუდიტური ორგანიზაცია შეიქმნა ბანკების, სადაზღვევო კომპანიების ან საინვესტიციო 

ინსტიტუტების პირდაპირი ან არაპირდაპირი მონაწილეობით და მომსახურებას უწევს ორგანიზაციებს, 

რომელთა აქციები იმყოფება აღნიშნული სტრუქტურების საკუთრებაში ან შეძენილია ან შეძენილ იქნა ამ 

სტრუქტურების მიერ იმ პერიოდში, რომლის განმავლობაში აუდიტურმა ორგანიზაციამ უნდა გაუწიოს 

მომსახურება.   

აუდიტორი ვალდებულია თავი შეიკავოს პროფესიული მომსახურების გაწევისგან, რომელიც სცილდება მისი 

კომპეტენციის ფარგლებს, აგრეთვე რომელიც არ  შეესაბამება მის საკვალიფიკაციო ატესტატს, ან მოიწვიოს 

კომპეტენტური სპეციალისტები დახმარებისთვის დასმული კონკრეტული ამოცანების გადასაწყვეტად.    

აუდიტორი ვალდებულია ეცადოს განახორციელოს თავისი პროფესიული საქმიანობა სპეციალისტების 

კოლექტივში, რომლებიც ორგანიზაციულად გაერთიანებული არიან აუდიტურ ფირმაში; მუდმივად განაახლოს თავისი 

პროფესიული ცოდნა საბუღალტრო აღრიცხვის, გადასახადების, ფინანსური საქმიანობისა და სამოქალაქო სამართალის, 

აუდიტის ორგანიზებისა და მეთოდების, კანონმდებლობის, საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტური საქმიანობის 

საქართველოსა და საერთაშორისო ნორმების და სტანდარტების სფეროში; დაიცვას და არ გაახმაუროს 

კონფიდენციალური ინფორმაცია კლიენტების საქმეების შესახებ, რომელიც მან მოიპოვა მომსახურების გაწევისას, დროის 

შეუზღუდავად და კლიენტთან უშუალო ურთიერთობების გაგრძელების ან შეწყვეტის მიუხედავად.  

აუდიტორმა უნდა დაიცვას კონფიდენციალობის პრინციპი კლიენტის ინფორმაციის მიმართ და იგივე 

მოითხოვოს თავისი თანაშემწეებისგან და ორგანიზაციის მთელი პერსონალისგან. კლიენტის კონფიდენციალური 
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ინფორმაციის გამოქვეყნება ან სხვაგვარად გახმაურება არ მიიჩნევა პროფესიული ეთიკის დარღვევად შემდეგ 

შემთხვევებში:  

• როდესაც ამის ნებართვას იძლევა კლიენტი, ყველა მხარის ინტერესების გათვალისწინებით, რომლებსაც 

შეიძლება ეს შეეხოთ;   

• როდესაც ეს გათვალისწინებულია საკანონმდებლო აქტებით ან სასამართლო ორგანოების 

გადაწყვეტილებებით;  

• აუდიტორის პროფესიული ინტერესების დასაცავად ოფიციალური გამოძიების ან კერძო გარჩევის 

მსვლელობისას, რომელსაც ატარებენ კლიენტების ხელმძღვანელები ან უფლებამოსილი წარმომადგენლები;   

• როდესაც კლიენტმა განზრახ და უკანონოდ ჩაითრია აუდიტორი პროფესიული ნორმების საწინააღმდეგო 

ქმედებებში.  

კოდექსი მოითხოვს აუდიტორებისგან გადასახადების შესახებ კანონმდებლობის                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

განუხრელ დაცვას ყველა ასპექტში. სავალდებულო აუდიტის ჩატარების მსვლელობისას საგადასახადო 

კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტების, გადასახადების გაანგარიშებებში და გადახდაში გამოვლენილი შეცდომების 

შესახებ აუდიტორი ვალდებულია წერილობით აცნობოს კლიენტის ადმინისტრაციას სააქციო (სამეურნეო) 

საზოგადოების სარევიზიო კომისიას და გააფრთხილოს ისინი შესაძლო შედეგების თაობაზე და მიუთითოს 

დარღვევებისა და შეცდომების გასწორების გზებზე. რეკომენდაციები და რჩევები გადასახადების სფეროში 

აუდიტორი ვალდებულია მიაწოდოს კლიენტს მხოლოდ წერილობითი ფორმით და ამასთან შეეცადოს არ 

დააიმედოს კლიენტი, რომ მისი რეკომენდაციები გამორიცხავს ნებისმიერ პრობლემას საგადასახადო ორგანოებთან, 

აგრეთვე გააფრთხილოს კლიენტი, რომ პასუხისმგებლობა საგადასახადო დეკლარაციების და სხვა სახის 

საგადასახადო ანგარიშგების შედგენასა და შინაარსზე ეკისრება თვითონ კლიენტს.    

აუდიტორის პროფესიული მომსახურების ანაზღაურება პასუხობს პროფესიული ეთიკის ნორმებს, თუ ეს 

ანაზღაურება დამოკიდებულია გაწეული მომსახურების მოცულობასა და ხარისხზე. აუდიტორს უფლება არა აქვს 

მიიღოს პროფესიული მომსახურების ანაზღაურება ნაღდი ფულით ნაღდი ანგარიშსწორების საყოველთაოდ 

დადგენილ ნორმებზე მეტი ოდენობით, აგრეთვე აუდიტორი ვალდებულია თავი შეიკავოს საკომისიოს 

გადახდისგან ან მიღებისგან კლიენტების შეძენისთვის ან გადაცემისთვის,  ან ვინმესთვის მესამე მხარის 

მომსახურების გადაცემისთვის. აუდიტორი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს კლიენტთან და წერილობით 

გააფორმოს გაწეული მომსახურების ანაზღაურების პირობები და წესი. ეჭვს პროფესიული ეთიკის დაცვაში იწვევს 

სიტუაცია, როდესაც ერთი კლიენტისგან მიღებული ანაზღაურება შეადგენს აუდიტორის მიერ გაწეული 

პროფესიული მომსახურებისთვის მიღებული წლიური ამონაგების მთელ ან მნიშვნელოვან ნაწილს.      

აუდიტორი კეთილგანწყობილი უნდა იყოს სხვა აუდიტორების მიმართ, თავი შეიკავონ მათი საქმიანობისა და  

დაუსაბუთებელი კრიტიკისგან და სხვა შეგნებული ქმედებებისგან, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენონ პროფესიით 

კოლეგას; აუდიტორებმა დახმარება უნდა აღმოუჩინონ ახლადდანიშნულ აუდიტორს ინფორმაციის მოპოვებაში  

კლიენტისა და აუდიტორის შეცვლის მიზეზების შესახებ; ახლადმოწვეული აუდიტორი, თუ ის მოწვეული არ არის 

კლიენტის მიერ ჩატარებული კონკურსის შედეგების მიხედვით, ვიდრე დათანხმდება ასეთ წინადადებაზე, ვალდებულია, 

გამოითხოვოს წინა აუდიტორისგან მისი გათავისუფლების მიზეზი და დარწმუნდეს ასეთ წინადადებაზე უარის 

პროფესიული მიზეზების არარსებობაში.   ახლად მოწვეულ აუდიტორს, თუ მან არ მიიღო პასუხი წინა აუდიტორისგან  

მისაღები დროის განმავლობაში, და, მიუხედავად მისი ძალისხმევისა, ვერ მოიპოვა ინფორმაცია გარემოებების შესახებ, 

რომლებიც ხელს უშლის კლიენტთან მის თანამშრომლობას, უფლება აქვს დადებითი პასუხი მისცეს  მიღებულ 

წინადადებაზე. 

აუდიტორს უფლება აქვს თავისი კლიენტის ინტერესებში  და მისი თანხმობით მოიწვიოს პროფესიული 

მომსახურების გასაწევად სხვა აუდიტორები და სპეციალისტები, რომლებიც, თავის მხრივ, ვალდებულნი არიან თავი 

შეიკავონ კლიენტის წარმომადგენლებთან ძირითადი აუდიტორების საქმიანი და პროფესიული თვისებების  

განხილვისგან, გამოიჩინონ მაქსიმალური ლოიალობა კოლეგების მიმართ, რომლებმაც ისინი მიიწვიეს.   
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სერტიფიცირებული აუდიტორები, რომლებმაც თანხმობა გამოთქვეს გახდნენ აუდიტური 

ორგანიზაციის თანამშრომლები, ვალდებულნი არიან ლოიალობა გამოიჩინონ მის მიმართ, მთელი თავისი 

საქმიანობით ხელი შეუწყონ ორგანიზაციის ავტორიტეტის ამაღლებას და მის შემდგომ განვითარებას, 

დაამყარონ საქმიანი, კეთილგანწყობილი ურთიერთობები ორგანიზაციის ხელმძღვანელებთან და სხვა 

თანამშრომლებთან, კლიენტების ხელმძღვანელებთან და პერსონალთან. თანამშრომლებისა და აუდიტური 

ორგანიზაციის ურთიერთობები უნდა ეფუძნებოდეს ურთიერთპასუხისმგებლობას პროფესიული 

მოვალეობების შესრულებაზე, ერთგულებას, აუდიტური მომსახურების ორგანიზების, მისი პროფესიული 

შინაარსის მუდმივ სრულყოფას. აუდიტური ორგანიზაცია ვალდებულია შეიმუშაოს პროფესიული 

საქმიანობის მეთოდები, განაზოგადოს ნორმატიული აქტები, უზრუნველყოს ამ აქტებით თავისი 

თანამშრომლები, მუდმივად იზრუნოს მათი პროფესიული ცოდნისა და ხარისხის ამაღლებაზე.  

სერტიფიცირებული აუდიტორი, რომელიც ხშირად იცვლის აუდიტურ ორგანიზაციებს ან უეცრად 

ტოვებს ორგანიზაციას და ამით გარკვეულ ზიანს აყენებს ამ ორგანიზაციას, არღვევს პროფესიულ ეთიკას. 

სხვა აუდიტურ ორგანიზაციაში გადასული სპეციალისტები ვალდებულნი არიან თავი შეიკავონ თავიანთი 

წინა ხელმძღვანელებისა და კოლეგების განსჯისგან ან შექებისგან; წინა ორგანიზაციის და მასში მუშაობის 

მეთოდების ვინმესთან განხილვისგან; არ გაამჟღავნონ მათთვის ცნობილი იმ აუდიტური ორგანიზაციის 

კონფიდენციალური ინფორმაცია და დოკუმენტები, რომელთანაც მათ გაწყვიტეს შრომითი ურთიერთობები.  

აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა (თანამშრომლებმა) თავი უნდა შეიკავონ თავიანთი 

ყოფილი თანამშრომლებისა და კოლეგების პროფესიული და პირადი თვისებების მესამე პირებთან 

განხილვისგან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ ყოფილმა თანამშრომლებმა თავიანთი ქმედებებით 

არსებითი ზიანი მიაყენეს პროფესიას და ორგანიზაციის კანონიერ ინტერესებს. იმ აუდიტური 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოთხოვნით, რომელშიც სამუშაოდ ეწყობა აუდიტორი, აუდიტური 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, სადაც ეს აუდიტორი ადრე მუშაობდა, შეუძლია მისცეს მას წერილობითი 

რეკომენდაცია მისი პროფესიული და პირადი თვისებების მითითებით.  

პროფესიული აუდიტური მომსახურების რეკლამა შეიძლება წარმოდგენილ იქნას მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებში, აუდიტორების სპეციალურ გამოცემებში, სამისამართო და სატელეფონო ცნობარებში, 

აუდიტორების, აუდიტური ორგანიზაციების საჯარო გამოსვლებსა და საჯარო პუბლიკაციებში. ასეთი 

რეკლამა უნდა იყოს ინფორმაციული, პირდაპირი და უტყუარი, გემოვნებით გადმოცემული და 

პოტენციური კლიენტების მოტყუებისა და შეცდომაში შეყვანის ან სხვა აუდიტორების მიმართ 

უნდობლობის აღძვრის ყოველგვარი შესაძლებლობის გამომრიცხავი. აუდიტორები ვალდებულნი არიან 

თავი შეიკავონ სხვადასხვა სახის შედარებით გამოკვლევებში და რეიტინგებში მონაწილეობისგან, 

რომელთა შედეგები ნავარაუდევია გამოქვეყნდეს საყოველთაო ცნობისათვის, ან ჟურნალისტების 

მომსახურების ანაზღაურებისგან, რომლებიც აქვეყნებენ ხელსაყრელ ინფორმაციას მათ შესახებ.  

აუდიტორმა თავისი ძირითადი პროფესიული პრაქტიკის პარალელურად არ უნდა განახორციელოს სხვა 

საქმიანობა, რომელიც გავლენას ახდენს ან შეიძლება მოახდინოს გავლენა მის ობიექტურობასა და დამოუკიდებლობაზე, 

საზოგადოებრივი ინტერესების პრიორიტეტების დაცვაზე ან პროფესიის რეპუტაციაზე მთლიანობაში, და ამიტომ  

შეუთავსებელია პროფესიული აუდიტური მომსახურების გაწევასთან. რაიმე საქმიანობის განხორციელება, რომელიც 

კანონმდებლობით ეკრძალება პრაქტიკის მქონე აუდიტორებს, განიხილება როგორც აუდიტორის შეუთავსებელი 

ქმედებები, რომლითაც ირღვევა კანონი და პროფესიული ეთიკური ნორმები.   

სხვა სახელმწიფოებში გაწეული პროფესიული მომსახურების ხარისხის უზრუნველსაყოფად 

აუდიტორი ვალდებულია იცოდეს და გამოიყენოს თავის მუშაობაში  აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტები და იმ სახელმწიფოში მოქმედი სტანდარტები, რომელშიც ის ახორციელებს თავის 

პროფესიულ საქმიანობას.  

აუდიტის ჩამოყალიბება საქართველოში ხორციელდება აუდიტორების პროფესიული ეთიკის 

ნორმების დაცვისა და ყოველდღიური პრაქტიკის გათვალისწინებით.  



16 
 

16 
 

 

 

შ ე კ ი თ ხ ვ ე ბ ი  თ ვ ი თ შ ე მ ო წ მ ე ბ ი ს თ ვ ი ს  

1. დაასახელეთ  აუდიტის  საერთაშორისო სტანდარტები ,  რ ო მლებშიც  ასახულია აუდიტურ ი  

საქმიანო ბის  ზო გადი  დებულებები .  

2. რა ამოცანებს ასრულებს საერთაშორისო აუდიტური პრაქტიკის კომიტეტი (საპკ)? 

3. რა არის აუდიტის მიზანი? 

4. ჩამოთვალეთ პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკის კოდექსის ძირითადი მოთხოვნები. 

5. რა გარემოებებმა შეიძლება გამოიწვიოს აუდიტორის ეჭვი თაღლითობის ან არსებითი შეცდომების 

ფაქტების არსებობაში?  
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თ ავი  2   

აუდიტორთა მოვალეობების რეგულირების საერთაშორისო  სტანდარტები 

                                                  

 

2 .1. ფინანსური  ანგარიშგების აუდიტის   მ იზნები და  ზოგადი პრინციპები 

რეკომენდაციები ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მიზნებისა და ზოგადი პრინციპების 

მიმართ მოცემულია ISA 200–ში დამოუკიდებელი აუდიტორის საერთო ამოცანები და აუდიტის 

ჩატარება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად“. სტანდარტში განსაზღვრულია, 

რომფინანსური ანგარიშგების აუდიტი შესაძლებლობას აძლევს აუდიტორს გამოხატოს თავისი აზრი 

იმის თაობაზე, შედგენილია თუ არა ფინანსური ანგარიშგება ყველა არსებით ასპექტში ფინანსური 

ანგარიშგების დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.   

ზემოაღნიშნული სტანდარტის ზოგად ნაწილში მითითებულია, რომ აუდიტორმა აუცილებლად უნდა 

დაიცვას ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის მიერ შემუშავებული ბუღალტრების პროფესიული ეთიკის 

კოდექსი; მოკლედ არის ჩამოთვლილი აუდიტის ზოგადი პრინციპები; ხაზგასმულია, რომ აუდიტორმა უნდა 

ჩაატაროს აუდიტი ISA–ის შესაბამისად, სადაც შესულია ძირითადი პრინციპები და აუცილებელი 

პროცედურები, აგრეთვე თანხლები რეკომედაციები, წარმოდგენილი განმარტებით ან სხვაგვარი 

მასალის  სახით; შესულია მოთხოვნა, რომ აუდიტორმა, იმის გათვალისწინებით, რომ შეიძლება 

არსებობდეს გარემოებები, რომლებიც გამოიწვევენ ფინანსური ანგარიშგების არსებით დამახინჯებას, 

გარკვეული პროფესიული სკეპტიციზმით უნდა დაგეგმოს და ჩაატაროს აუდიტი.    

ასს-200-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ნაწილის მიხედვით აუდიტის მასშტაბის გ1 პუნქტის 

მიხედვით განსაზღვრულია რომლებიც მიიჩნევა აუცილებლად აუდიტის მიზნების მისაღწევად მოცემულ 

გარემოებებში. აქვე ნათქვამია, რომ აუდიტორმა უნდა განსაზღვროს აუდიტის ჩასატარებელი აუცილებელი 

პროცედურები ISA–ს თანახმად, ISA–ს, შესაბამისი პროფესიული ორგანიზაციების, კანონებისა და 

ნორმატიული აქტების  მოთხოვნებისა დასაჭიროების შემთხვევაში, აუდიტის ჩატარების შესახებ 

მოლაპარაკების პირობებისა და ანგარიშგების შედგენის მოთხოვნების     გათვალისწინებით.  

         კარში „საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებები და აუდიტორული რისკი“ 

ხაზგასმულია, რომ აუდიტორული მტკიცებულება აუცილებელია აუდიტორული მოსაზრებებისა და 

დასკვნის გასამყარებლადაუდიტის მთელი პროცესის განმავლობაში და დაკავშირებულია აუდიტური 

მტკიცებულებების შეგროვებასთან, რომლებიც აუცილებელია ფინანსურ ანგარიშგებაში დასკვნის 

ფორმირებისთვის, რაც თავისთავად განიხილება როგორც ერთი მთლიანი ანგარიში, არსებითი უზუსტობების 

არარსებობის შესახებ. მითითებულია იმაზე, რომ აუდიტს ახასიათებს შეზღუდვები, რაც გავლენას ახდენს 

არსებითი უზუსტობების გამოვლენის შესაძლებლობებზე და ადგილი აქვს შემდეგი მიზეზების გამო:   

   • ტესტირების გამოყენება;  

• შეზღუდვები, რომლებიც ახასიათებს საბუღალტრო აღრიცხვისა შიდა კონტროლის 

ნებისმიერ სისტემას (მაგალითად, მორიგების შესაძლებლო ბა);  

• ის ფაქტი, რომ აუდიტური მტკიცებულებების უმეტესი ნაწილი უფრო დარწმუნებით ხასიათს ატარებს, 

ვიდრე ამომწურავს.   

იმ მტკიცებულებების დამაჯერებლობაზე გავლენის მქონე სხვა შეზღუდვებად, რომლებიც გამოიყენება 

გარკვეულ დასტურებზე დასკვნების მოსამზადებლად, მიჩნეულია ის უჩვეულო გარემოებები, რომლებიც 
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აძლიერებენ არსებითი დამახინჯების რისკს იმაზე მეტად, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იქნებოდა ჩვეულებრივ 

პირობებში, აგრეთვე ნებისმიერი ნიშნები, რომლებიც მიუთითებენ არსებითი დამახინჯებების არსებობაზე.    

კარში „ფინანსური ანგარიშგების მომზადება“ სპეციალურად არის ხაზგასმული ეკონომიკური 

სუბიექტის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასა და წარმოდგენაზე.  

კარის“აუდიტის ჩატარება ასს-ების შესაბამისად“ თანახმად სახელმწიფო სექტორის აუდიტორის 

უფლებამოსილებები კერძო სექტორთან შედარებით სპეციფიურ ხასიათს ატარებს. სახელმწიფო 

სექტორის აუდიტის ჩატარებისას წყდება ამოცანების უფრო ფართო არეალი, ასეთ აუდიტს აქვს 

შედარებით დიდი მოცულობა და ის შეიძლება უფრო ფართო იყოს, ვიდრე ფინანსური ანგარიშგების 

აუდიტის ჩატარება ასს-ების შესაბამისად. ამგვარ დამატებით პასუხისმგებლო ბას ასს-ები არ 

ითვალისწინებს. ამ საკითხებს შეიძლება მოიცავდეს აუდიტის უმაღლესი ინსტიტუტების 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ეროვნული სტანდარტების დამდგენი ორგანოების ოფიციალური 

დოკუმენტები, ან სამთავრობო აუდიტორული სტრუქტურების მიერ შემუშავებული მითითებები, 

თუმცა, აუდიტის ძირითადი პრინციპები რჩება უცვლელი იმის მიუხედავად , თუ სად ტარდება 

აუდიტი – კერძო თუ სახელმწიფო სექტორში.   

აუდიტის მიზანია აზრის გამოხატვა აუდირებადი პირების ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების 

უტყუარობის და საბუღალტრო აღრიცხვის წარმართვის წესის საქართველოს კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობის შესახებ.   

აუდიტორმა უნდა გამოთქვას თავისი აზრი ეკონომიკური სუბიექტის ორგანიზაციაში ფინანსური 

(საბუღალტრო) ანგარიშგების ყველამხრივ უტყუარობის შესახებ.  

ამგვარად, ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო ანგარიშგების შესახებ თავისი აზრის ფორმირებისა და 

გამოხატვისას აუდიტური ორგანიზაცია ვალდებულია იხელმძღვანელოს ასს-ების,საქართველოში აუდიტური 

საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებითა და აუდიტის პროფესიული 

ეთიკის პრინციპებით.  

 

2 .2. კონტაქტები კლიენტის ხელმძღვანელობასთან   

აუდიტორების ურთიერთობები კლიენტის ხელმძღვანელობასთან 2001 წლის ივნისამდე 

რეგლამენტირდებოდა RIAP 1007–ით „კონტაქტები კლიენტის ხელმძღვანელობასთან“. საერთაშორისო 

აუდიტური პრაქტიკის მოცემულ დებულებაში მოკლე ფორმით გაშუქებული იყო ISA–ში აღწერილი  

აუდიტორის ურთიერთობები კლიენტის ხელმძღვანელობასთან და წარმოდგენილი იყო დამატებითი 

რეკომენდაციები.     

RIAP 1007–ის კონტექსტში  ცნებაში „ხელმძღვანელობა“ იგულისხმებოდა თანამდებობის და სხვა პირები, 

რომლებიც ასევე ასრულებდნენ უმაღლეს მმართველობით ფუნქციებს.  

კარი „იურიდიული და პროფესიული მოთხოვნები“ შეიცავდა ქვეკარებს „ეთიკური მოსაზრებები“,  

„აუდიტზე შეთანხმების პირობები“ და „ხელმძღვანელობის განცხადებები“.   

ქვეკარი „ეთიკური მოსაზრებები“ ითვალისწინებდა, რომ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის 

მსვლელობაში აუცილებელია კონსტრუქციული სამუშაო ურთიერთობების დამყარება 

ხელმძღვანელობასთან ეფექტური აუდიტის ჩასატარებლად. ამისათვის საჭიროა პროფესიული 

სტანდარტებით დადგენილი გარკვეული ეთიკური პრინციპების დაცვა, რომლებიც შესულია 

პროფესიონალ ბუღალტერთა ეთიკის კოდექსში (დამოუკიდებლობა, პატიოსნება, ობიექტურობა, 

პროფესიული კომპეტენტურობა და სათანადო გულმოდგინება, კონფიდენციალობა, პროფესიული ქცევა, 

ტექნიკური სტანდარტები).  
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         ქვეკარში „აუდიტზე შეთანხმების პირობები“  მოცემული იყო აუდიტორებისთვის დამატებითი 

რეკომენდაციები ISA 210–დან „აუდიტორული გარიგების პირობებზე შეთანხმება“ (მაშინ ამ სტანდარტს 

ერქვა „აუდიტზე შეთანხმების პირობები“). აღინიშნებოდა, რომ წერილი–ვალდებულება ხელს შეუწყობს 

შეთანხმების პირობების არასრულფასოვნად გაგების თავიდან აცილებას და აუდიტორსა და კლიენტს შორის 

ურთიეთობათა საფუძველს წარმოადგენს. ჩამოთვლილი იყო მთავარი ელემენტები, რომლებიც უნდა 

აისახოს წერილ–ვალდებულებაში: ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მიზანი; ხელმძღვანელობის 

პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე; აუდიტის მასშტაბი, გამოყენებულ კანონებზე, ნორმატიულ 

აქტებზე ან პროფესიული ორგანიზაციების დებულებებზე მითითების ჩათვლით, რომლებიც უნდა დაიცვას 

აუდიტორმა; სამუშაოს შედეგების შესახებ ანგარიშებისა და სხვა შეტყობინებების ფორმა; ის ფაქტი, რომ 

ტესტირების არჩევითი ხასიათის და აუდიტისთვის დამახასიათებელი (იმანენტური) სხვა შეზღუდვების, 

აგრეთვე საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შეზღუდვების  გამო არსებობს 

ზოგიერთი არსებითი უზუსტობების არაღმოჩენის გარდაუვალი რისკი; აუდიტთან დაკავშირებით 

მოთხოვილი ჩანაწერების, დოკუმენტაციისა და სხვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.                                                                                           

  ქვეკარი „ხელმძღვანელობის განცხადებები“ შეიცავდა ამავე დასახელების ISA 580-ს დამატებებს,  

რომლითაც განსაზღვრულია რეკომენდაციები ხელმძღვანელთა განცხადებების მიმართ. ამ ქვეკარში 

აღინიშნებოდა, რომ წერილმა ხელმძღვანელობის განცხადებებით შეიძლება უზრუნველყოს:  

• იმის მტკიცებულება, რომ ხელმძღვანელობა ადასტურებს თავის პასუხისმგებლო ბას 

ფინანსური ანგარიშგების უტყუარ წარმოდგენაზე, ფინანსური ანგარიშგების შესაბამისი 

საფუძვლების თანახმად , და რომ მან დაამტკიცა ასეთი ფინანსური ანგარიშგება;   

• აუდიტის დროს გაკეთებული მნიშვნელოვანი განცხადებების წერილობითი დადასტურება 

ხელმძღვანელობის მიერ, რაც ამცირებს აუდიტორის მისამართით ზეპირი განცხადებების შემთხვევაში 

არასრულყოფილად გაგების შესაძლებლობას;  

• წერილობითი აუდიტური მტკიცებულება იმ შემთხვევაში, თუ ხელმძღვანელობის 

განცხადება არის ერთადერთი მტკიცებულება, რომელიც აუდიტორს შეუძლია მიიღოს (მაგალითად, 

იმის დასამტკიცებლად, რომ ხელმძღვანელობა არ აპირებს გარკვეული ინვესტიციების რეალიზებას 

იმ მოლოდინით, რომ მათი ღირებულება გაიზრდება ხანგრძლივ პერსპექტივაში).  

შემდეგ RIAP 1007–ის შესაბამის კარებში განიხილებოდა აუდიტის სხვადასხვა ეტაპზე აუდიტორის 

ხელმძღვანელობასთან კონტაქტების თავისებურებები, რომლებიც სავალდებულო წესით ექვემდებარება 

დოკუმენტირებას აუდიტორის სამუშო დოკუმენტებში (მაგალითად, განმარტებები და განცხადებები 

არსებით ოპერაციებთან დაკავშირებით, და აუდიტის დროს გაკეთებული ზეპირი შეტყობინებები).  

კარში „კონტაქტები ხელმძღვანელობასთან აუდიტის დროს“ ჩამოთვლილია ძირითადი საკითხები, 

რომლებიც აუდიტორმა სასურველია განიხილოს კლიენტის ვიზიტების დროს:  

• ბიზნესის გაგება; 

• აუდიტის გეგმა; 

    • ახალი კანონების ან პროფესიული სტანდარ ტების გავლენა აუდიტზე; 

• ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია აუდიტური რისკის შესაფასებლად ;  

   • ხელმძღვანელო ბის ან უფრო დაბალი ორგანიზაციული დონის მუშაკების განმარტებები , 

მტკიცებულებები და განცხადებები;  

   • დაკვირვებები და წინადადებები, რომლებიც წარმოიშვა ისეთი საკითხების შემოწმებისას, 

როგორც საოპერაციო და ადმინისტრაციული ეფექტურობა, ბიზნესის სტრატეგია და სხვა 
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მნიშვნელოვანი საკითხები;  

• შუმოწმებელი ინფორმაცია, რომლის გამოქვეყნებას აპირებს ხელმძღვანელობა შემოწმებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებასთან ერთად, და რომელსაც აუდიტორი მიიჩნევს არათანმიმდევრ ულად და 

შეცდომაში შემყვანად.   

თუ აუდიტორი ატარებს განხილვებს აუდიტური მტკიცებულებების მიღების მიზნით, მან 

აუცილებლად უნდა მონახოს ყველაზე შესაფერისი პირი, რომლისგანაც შეიძლება აუდიტური 

მტკიცებულებების მიღება.  

კარ ში  „კო ნტაქტები  კლიენტის  ხელმძღ ვანელო ბასთან  აუდიტის  ბო ლო ს“  მითითებული  

იყო  ხელმძღ ვანელო ბასთან  ისეთი  საკითხების  განხილვის  აუცილებლო ბაზე ,  რ ო გო რ იცაა :    

• პრაქტიკული სიძნელეები აუდიტის დროს;  

      •ხელმძღვანელო ბასთანფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული უთანხმოებები;  

   • მნიშვნელოვანი აუდიტური კორექტირებები, რომლებიც ასახულია ან არ არის ასახული ფინანსურ 

ანგარიშგებაში;   

   • მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია სააღრიცხვო პოლიტიკასთან და 

ფინანსურ ანგარიშში მუხლების გახსნასთან, და შეიძლება გამოიწვიოს აუდიტური დასკვნის 

მოდიფიცირება;   

    • აუდიტორის მიერ გამოვლენილი დარღვევები ან კანონებისა და დებულებების არდაცვის ეჭვი;  

    •  მნიშვნელოვანი რისკები, რომლებიც უქმნიან სუბიექტს საფრთხეს მისი საქმიანობის 

უწვეტობის თვალსაზრისით;   

    • რეკომენდაციები (მაგალითად, შიდა კონტროლის საკითხებთან დაკავშირებით), რომელთა 

მიცემა სურს აუდიტორს აუდიტის ჩატარების შედეგად.   

აუდიტორისთვის რეკომენდირებული იყო ეცნობინებინა შესაბამისი დონის ხელმძღვანელობისთვის მსგავსი 

საკითხების შესახებ ზეპირი ან წერილობითი ფორმით, აგრეთვე ჩაეტარებინა სპეციალური შეხვედრა დირექტორთა 

საბჭოსთან, აუდიტურ კომიტეტთან ან სხვა მაღალ ხელმძღვანელობასთან.   

კარი „კონტაქტები შიდა კონტროლის საკითხებზე“ შეიცავდა დამატებით რეკომენდაციებს შიდა 

კონტროლთან დაკავშირებით. ამ კარში აღინიშნებოდა, რომ ასეთი რეკომენდაციები არ წარმოადგენენ აუდიტის 

ძირითად მიზანს, თუმცა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს კლიენტისთვის. ამიტომ, აუდიტორისგან 

მოითხოვებოდა დროულად ეცნობინებინა ხელმძღვანელობისთვის საბუღალტღო აღრიცხვის ან შიდა 

კონტროლის სტრუქტურაში ან სისტემის მუშაობაში არსებითი ნაკლოვანებების შესახებ, რომლებიც 

აუდიტორმა შენიშნა. მიზანშეწონილია, რომ  აუდიტორის წერილობით შეტყობინებაში შიდა კონტროლთან  

დაკავშირებულ საკითხებზე:   

 • არ იყოს ფორმულირებები, რომლებიც შიძლება ეწინააღმდეგებოდეს აუდიტურ დასკვნაში გამოხატულ 

აზრს;  

          • აღინიშნებოდეს, რომ საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემები 

განიხილოს მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია სათანადო აუდიტური პროცედურების 

განსაზღვრისთვის ფინანსური ანგარიშგების მიმართებაში, და არა იმისთვის, რომ განისაზღვროს შიდა 

კონტროლის საკმარისობა მმართველობითი მიზნებისთვის ან  საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა 

კონტროლის სისტემების მიმართ გარანტიებისთვის;  
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      • აღინიშნებოდა, რომ შეტყობინება მოიცავს შიდა კონტროლის მხოლოდ იმ ნაკლოვანებებს, 

რომლებიც აუდიტორმა შენიშნა აუდიტის შედეგად, და შეიძლება არსებობდეს შიდა კონტროლის სხვა 

ნაკლოვანებები;    

• შეიცავდეს განცხადებას იმის თაობაზე , რომ შეტყობინება განკუთვნილია მხოლოდ 

ხელმძღვანელო ბისთვის (ან სხვა მითითებული მხარისათვის) გამოსაყენებლად .  

ამავე კარში აღინიშნებოდა, რომ საბუღალტღო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემებთან 

დაკავშირებით გამოვლენილი ფაქტების მნიშვნელობა შეიძლება შიცვალოს დროის განმავლობაში, ხოლო წინა 

წლებში შეთავაზებული წინადადებები, რომლებიც არ იქნა მიღებული, ჩვეულებრივ მეორდება ან მათზე 

კეთდება მითითება.  RIAP 1007–ით იყო გათვალისწინებული, რომ კონტაქტები ხელმძღვანელობასთან შიდა 

კონტროლთან ან სხვა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით არ ათავისუფლებს აუდიტორს აუცილებლობისგან 

გაითვალისწინოს ფინანსურ ანგარიშგებაზე ან აუდიტზე ასეთი საკითხების გავლენა.   

რიგ ქვეყნებში RIAP 1007–ის საფუძველზე შემუშვდა  აუდიტური საქმიანობის ეროვნული  წესები (ასეწ) 

„ურთიერთობა ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან“, რომლითან განისაზღვრა  აუდიტური 

ორგანიზაციის (აუდიტორის) საქმიანი ურთიერთობების პრინციპები იმ ეკონომიკური სუბიექტის 

ხელმძღვანელობასთან, რომელსაც უტარდება  საბუღალტრო ანგარიშგების აუდიტი.   

ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან (აღმასრულებელ ორგანოებში შემავალ ან ეკონომიკური 

სუბიექტის საქმის წარმართვაზე პასუხისმგებელ პირებთან) ურთიერთობისას აუდიტურმა ორგანიზაციამ უნდა 

დაიცვას საყოველთაოდ მიღეული მორალური ნორმები, აგრეთვე იხელმძღვანელოს პროფესიული ეთიკის 

პრინციპებით.  

აუდიტურმა ორგანიზაციამ უნდა განიხილოს ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობისგან 

მიღეული ინფორმაცია მისი შესაბამისობის, საიმედოობისა და საკმარისობის, აგრეთვე მისი წარმომდგენი პირის 

უფლებამოსილებისა და კომპეტენტურობის თვალსაზრისით.  

აუდიტის დაწყებამდე ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის მიზანს 

წარმოადგენს აუდიტის ჩატარების შესაძლებლობის შეფასება და ხელშკრულების დადება აუდიტური და (ან ) 

აუდიტის თანხლები მომსახურების გაწევაზე. ურთიერთობა ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან 

აუდიტის დაწყებამდე  შეიცავს ურთიერთობას აუდიტის წინასწარი დაგეგმვის სტადიაზე და ურთიერთობას 

მოლაპარაკებების სტადიაზე.  

ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებების სტადიაზე განსაზღვრული და 

შეთანხმებული უნდა იყოს დასადები ხელშკრულების არსებითი პირობები. აუდიტური ორგანიზაციისთვის 

რეკომენდირებულია აუდიტური და (ან ) აუდიტის თანხლები მომსახურების გაწევაზე ტიპიური 

ხელშეკრულებების შემუშვება კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.  

აუდიტური და (ან ) აუდიტის თანხლები მომსახურების გაწევაზე ხელშკრულების ხელმოწერას  შეიძლება 

წინ უსწრებდეს წერილი-ვალდებულების მომზადება. ის ეგზავნება ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობას 

აუდიტურული მომსახურების გაწევაზე ხელშეკრულების დადებამდე სუბიექტის მიერ დასადები 

ხელშეკრულების პირობების არასწორად გაგების თავიდან აცილების მიზნით.   

აუდიტის დროს ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის მიზანს  წარმოადგენს  

აუდიტური პროცედურების ოპტიმიზაცია და აუდიტის მიზნების მიღწევის უზრუნველყოფა მაქსიმალურად 

შესაძლო ეფექტურობით. აუდიტის დროს ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან შეიძლება განხილულ 

იქნას შემდეგი საკითხები: აუდიტის დაგეგმვა; აუდიტური მტკიცებულებების მიღება; აუდიტური რისკისა და 

არსებითობის დონის შეფასება; საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შესწავლა და 

შეფასება; ექსპერტების მუშაობის გამოყენება; აუდიტთან დაკავშირებული საკითხები; აუდიტის მომზადებასა და 

ჩატარებასთან დაკავშირებული საკითხები.  
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აუდიტის დასკვნით სტადიაზე ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის მიზანს  

წარმოადგენს   აუდიტის მსვლელობაში გამოვლენილი პრობლემების განხილვა და ეკონომიკური სუბიექტის  

საბუღალტრო ანგარიშგებაში აუდიტური ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებული შესწორებების შეტანის 

შეთანხმება. აუდიტის დასკვნით სტადიაზე ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან შეიძლება 

განიხილოს:  

• პრობლემები, რომლებსაც შეეჯახა აუდიტური ორგანიზაცია აუდიტის მსვლელობაში;  

• საბუღალტრო აღრიცხვის წარმართვისა და საბუღალტრო ანგარიშგების შედგენის საკითხები, 

რომლებზეც ეკონომიკურ სუბიექტსა და აუდიტურ ორგანიზაციას წარმოექმნათ უთანხმოებები;  

• აუდიტური ორგანიზაციის მიერ შეთავაზებული შესწორებები საბუღალტრო ანგარიშგებაში, 

მიუხედავად იმისა, შტანილია თუ არა ეს შესწორებები აღნიშნულ ანგარიშგებაში;  

• ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი საბუღალტრო აღრიცხვის წარმართვისა და 

ანგარიშგების შედგენის ნორმების დარღვევები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ან უნარი შესწევთ 

გავლენა მოახდინონ მის უტყუარობაზე;  

• აუდიტის მსვლელობაში გამოვლენილი შიდა და გარე გარემოს თავისებურებები, რომლებიც 

არსებით გავლენას ახდენენ ან უნარი შესწევთ გავლენა მოახდინონ ეკონომიკური სუბიექტის 

საქმიანობის უწყვეტობაზე;   

• აუდიტური დასკვნის ხელმოწერის თარიღის შემდეგ მომხდარი არსებითი მოვლენები;  

       • აუდიტის დასრულებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები. აუდიტური ორგანიზაცია ახორციელებს 

ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შესწავლასა და შეფასებას 

და, საჭიროების შემთხვევაში, ამზადებს მათი სრულყოფის რეკომენდაციებს. ეს კეთდება მხოლოდ იმისათვის, 

რომ განისაზღვროს საბუღალტრო ანგარიშგების შესახებ აუდიტური დასკვნის ფორმირებისათვის აუცილებელი 

სამუშაოების მოცულობა.   

საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების  შეფასების შედეგების მიხედვით აუდიტური 

ორგანიზაცია ამზადებს ანგარიშს, რომელშიც წარმოადგენს აღნიშნული ნაკლოვანებების აღმოფხვრის, 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების საიმედოობის ამაღლების, შეცდომებისა და 

დანაკლისების გამოვლენის წინადადებებს.  

საჭიროების შემთხვევაში საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების  გაუმჯობესების 

რეკომენდაციები შეიძლება განიხილოს ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან ეკონომიკური 

სუბიექტის მიერ მათი შემდგომი რეალიზების მიზნით. აუდიტურ ორგანიზაციას შეუძლია შესთავაზოს 

ეკონომიკურ სუბიექტს დახმარება ამ რეკომენდაციების შესრულებაში.  

აუდიტურმა ორგანიზაციამ უნდა მიიღოს ინფორმაცია, რომელიც მოწმობს ეკონომიკური სუბიექტის 

ხელმძღვანელობის მზადყოფნაზე მიიღოს ყველა ზომა საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

სისტემების  გაუმჯობესებისათვის. თუ ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობამ შეატყობინა აუდიტურ 

ორგანიზაციას, რომ ის არ ეთანხმება შეთავაზებულ რეკომენდაციებს, აუდიტურ ორგანიზაციამ უნდა ჩაატაროს 

თათბირი ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან უთანხმოებების მიზეზების გამოსარკვევად.   

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტში აგრეთვე დიდი ყურადღება ეთმობა აუდიტორის სამუშაო 

დოკუმენტაციის დოკუმენტირების საკითხებს, რომელსაც ჩვენ ასს 230-ის განხილვისას შევეხებით.   

 

2.3. აუდიტორული გარიგების პირობებზე შეთანხმება 
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ISA 210-ის „აუდიტორული გარიგების პირობებზე შეთანხმება“ მიზანია - სტანდარტების დადგენა და 

რეკომენდაციების მიცემა ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის კლიენტთან გარიგების 

პირობების შეთანხმება და აუდიტორის პასუხის შედგენა კლიენტის მოთხოვნაზე, რომ გარიგების პირობები 

შეიცვალოს ისეთი პირობებით, რომელთა შედეგი იქნება ურყეობის უფრო დაბალი დონე.    

მოცემული სტანდარტი შეიცავს  ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარებაზე დავალების 

შესახებ  წერილის შედგენის რეკომენდაციებს, რომლებიც აგრეთვე გამოიყენება თანხლები 

მომსახურების მიმართ. მასში ნათქვამია დავალების პირობებზე თანხმობის მიღწევის აუცილებლობაზე 

კლიენტსა და აუდიტორს შორის. სტანდარტი შეიცავს მოთხოვნას, დოკუმენტურად აისახოს 

შეთანხმებული პირობები წერილში აუდიტური დავალების შესახებ ან  ნებისმიერი სხვა შესაფერისი 

კონტრაქტის ფორმით;  ხაზგასმულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში აუდიტის 

მიზნები და მოცულობა, აგრეთვე აუდიტორის ვალდებულებები დადგენილია კანონით, წერილი 

დავალების შესახებ აუდიტორის თვალსაზრისით შეიძლება შეიცავდეს მისი კლიენტებისთვის 

სასარგებლო ინფორმაციას.    

 „აუდიტორული გარიგების წერილის ფორმა და შინაარსი“ ნაწილში მითითებულია აუდიტორის მიერ 

კლიენტისთვის გარიგების შესახებ წერილის გაგაზავნის მიზანშეწონილობაზე, რათა გამოირიცხოს 

გაუგებრობები მოცემული გარიგების განხორციელების პროცესში. წერილი გარიგების შესახებ წარმოადგენს 

იმის დოკუმენტურ ასახვასა და დასტურს, რომ აუდიტორი ღებულობს დანიშვნას, ეთანხმება აუდიტის 

მიზნებსა და მოცულობას, აუდიტორის კლიენტის წინაშე ვალდებულებების მოცულობას და ანგარიშების 

(დასკვნების) ფორმას.  

ISA 210-ში არ არის აუდიტური გარიგების შესახებ წერილების ფორმისა და შინაარსის მკაცრი წესები, 

მაგრამ  ამ სტანდარტებში  განსაზღვრულია  მოთხოვნები აღნიშნულ წერილებში შესული მითითებების 

მიმართ:  

    • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მიზნები;  

    • ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე;  

• აუდიტის მოცულობა, მოქმედ კანონმდებლობაზე, პროფესიული ორგანიზაციების დებულებებზე ან 

ნორმებზე მითითება, რომლებსაც იცავს აუდიტორი;   

• ნებისმიერი ანგარიშის (დასკვნის) ფორმა  ან შესრულების შედეგების შესახებ გაგზავნა;    

• იმ ფაქტს, რომ აუდიტის ტესტურ ხასიათთან და აუდიტისთვის დამახასიათებელ სხვა შეზღუდვებთან 

დაკავშირებით და საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემებისთვის დამახასიათბელ  

შეზღუდვებთან ერთად არსებობს გარდაუვალი რისკი იმისა, რომ ზოგიერთი, არსებითი უზუსტობაც კი შიძლება 

არ იქნას გამოვლენილი;   

• ყველა იმ საბუღალტრო ჩანაწერის, დოკუმენტაციისა და სხვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, 

რომელიც შეიძლება მოთხოვნილ იქნას აუდიტის ჩატარების  პროცესში.   

აუდიტორისთვის აგრეთვე რეკომენდირებულია წერილში გარიგების შესახებ მიუთითოს:  

    • აუდიტის დაგეგმვასთან დაკავშირებული შეთანხმებები;  

• აუდიტორის მიერ ხელმძღვანელობისგან მოსალოდნელი წერილობითი დასტურები აუდიტთან 

დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით;  

• თხოვნა კლიენტის მიერ დავალების პირობების დადასტურებაზე კლიენტის მიერ დავალების შესახებ 

წერილის მიღების ფაქტის აღიარების მეშვეობით;  
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• რაიმე სხვა წერილები ან ანგარიშები (დასკვნები), რომელთა შედგენას ვარაუდობს 

აუდიტორი კლიენტისათვის;   

• ჰონორარის გამოანგარიშების საფუძველი, აგრეთვე ნებისმიერი შეთანხმება ანგარიშის წარდგენის შესახებ.  

კარში „ განმეორებითი აუდიტი“ ნათქვამია, რომ განმეორებითი აუდიტის შემთხვევაში აუდიტორმა 

თავად უნდა გადაწყვიტოს მოითხოვს თუ არა გარემოებები გარიგების პირობების გადახედვას და არსებობს 

თუ არა დავალების მოქმედი პირობების შეასახებ კლიენტისთვის შეხსენების აუცილებლობა. ახალი წერილის 

შედგენა მიზანშეწონილია, თუ არსებობს:   

• ნებისმიერი ნიშნი, რომელიც მიუთითებს კლიენტის მიერ აუდიტის მიზნებისა და მოცულობის 

არასწორად გაგებაზე;  

•  აუდიტორული გარიგების ნებისმიერი გადახედული ან განსაკუთრებული პირობა;   

•  საკადრო ცვლილებები უმაღლესი ხელმძღვანელო ბის შემადგენლო ბაში, დირექტორთა 

საბჭოში ან აუდირებადი პირის სტრუქტურაში;   

•  აუდირებადი პირის საქმიანობის ხასიათის ან მასშტაბის მნიშვნელოვანი ცვლილებები;  

    • კანონმდებლო ბის მოთხოვნები.  

კარის „აუდიტორული გარიგების პირობებშიცვლილების შეტანაზე დათანხმება“ მოთხოვნების 

შესაბამისად, თუ აუდიტორს გარიგების დასრულებამდე სთხოვენ არსებული პირობების ისეთ პირობებზე 

შეცვლას, რომლებიც წარმოადგენენ ურყეობის უფრო დაბალ დონეს, მაშინ აუდიტორმა უნდა განიხილოს 

ასეთი ცვლილების სათანადო ხასიათი. გარიგების პირობების შეცვლისას აუდიტორმა და კლიენტმა უნდა 

შეათანხმონ ახალი პირობები. ამასთან, აუდიტორი არ უნდა დათანხმდეს გარიგების პირობების შცვლაზე, თუ 

ამისთვის არ არის გონივრული დასაბუთება. მაგალითად, აუდიტური გარიგების შესრულებისას აუდიტორს 

არ შეუძლია მიიღოს საკმარისი და შესაფერისი აუდიტური მტკიცებულებები დებიტორული დავალიანების 

თაობაზე და კლიენტი მოითხოვს შეიცვალოს დავალება მიმოხილვითი შემოწმების გარიგებით იმ მიზნით, 

რომ თავიდან იქნას აცილებული აზრი შენიშვნით ან უარი აზრის გამოთქმაზე. ასეთ შემთხვევებში, თუ 

აუდიტორი ვერ დაეთანხმება გარიგების შეცვლას და მას ნებას არ რთავენ გააგრძელოს თავისი სამუშო 

პირვანდელი დავალების თანახმად, აუდიტორმა უარი უნდა თქვას გარიგების შესრულებაზე ან განიხილოს 

საკითხი სახელშეკრულებო ან სხვა ვალდებულების შესახებ, რომლის თანახმად აუდიტორმა აუცილებლად 

უნდა მოახსენოს სხვა მხარეებს, მაგალითად, დირექტორთა ან აქციონერთა საბჭოს გარემოებების შესახებ, 

რომლებიც გახდა მისი უარის მიზეზი.  

კარში „სახელმწიფო სექტორის სამეურნეო სუბიექტებთან დაკავშირებული მოსაზრებები“ ნათქვამია, 

რომ სახელმწიფო სექტორის აუდიტის მარეგულირებელი კანონებისა და ნორმატიული აქტების თანახმად, 

როგორც წესი, ინიშნებიან სახელმწიფო სექტორის აუდიტორები, ამიტომ გარიგების შესახებ წერილის 

გამოყენება არ წარმოადგენს საყოველთაოდ მიღებულ პრაქტიკას. და მაინც, სახელმწიფო სექტორის აუდიტის 

ჩატარებისას საჭიროა სერიოზული დაფიქრება გარიგების შესახებ წერილის შედგენის აუცილებლობაზე. 

აღინიშნება აგრეთვე, რომ სახელმწიფო სექტორში შეიძლება მოქმედებდეს აუდიტის მანდატის 

მარეგულირებელი განსაკუთრებული საკანონმდებლო მოთხოვნები. მაგალითად, აუდიტორს შეიძლება 

მოთხოვონ წარუდგინოს ანგარიში უშუალოდ მინისტრს, საკანონმდებლო ორგანოს ან საზოგადოებას იმ 

შემთხვევაში, თუ სუბიექტის ხელმძღვანელი (ქვედანაყოფის ხელმძღვანელის ჩათვლით)  აუდიტის 

მოცულობის შეზღუდვას შეეცდება.  

ISA 210-ის დანართში მოცემულია აუდიტორული გარიგების შესახებ წერილის ნიმუში.  

ამ სტანდარტში განსაზღვრულია აუდიტის ჩატარების შესახებ წერილის მომზადების პირობები და 

წესი, რასაც წინ უნდა უძღვოდეს ეკონომიკური სუბიექტის ოფიციალური წინადადაება თხოვნით 
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აუდიტური და (ან) მისი თანხლები მომსახურების გაწევის შესახებ. წერილი აუდიტის ჩატარების შესახებ 

ეგზავნება ეკონომიკური სუბიექტის აღმასრულებელ ორგანოს აუდიტის ჩატარებაზე ხელშეკრულების 

დადებამდე. ეკონომიკურმა სუბიექტმა წერილობით უნდა დაადასტუროს თანხმობა აუდიტური 

ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებულ აუდიტის პირობებზე.  

კლიენტებისთვის აუდიტური მომსახურების გაწევას წინ უნდა უძღვოდეს ხელშკრულების 

დადება აუდიტური მომსახურების გაწევაზე, რომლის მიზანს წარმოადგენს აუდიტური ორგანიზაციის 

(აუდიტორის) და ეკონომიკური სუბიექტის ურთიერთობების განსაზღვრას აუდიტური მომსახურების 

გაწევის შესახებ ხელშეკრულების მომზადებისა და დადების ეტაპზე.    

სტანდარტში აგრეთვე განსაზღვრულია აუდიტურ ორგანიზაციასა და ეკონომიკურ სუბიექტს შორის 

აუდიტური მომსახურების გაწევის შესახებ ხელშეკრულების პირობები და მომზადების წესი. ხელშეკრულების 

მომზადება იწყება ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის წინასწარი გაცნობის და აუდიტური მომსახურების 

გაწევის შესაძლებლობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.  ხელშკრულების მომზადების ეტაპი 

შეიცავს აუდიტური მომსახურების გაწევის შრომატევადობის, ღირებულებისა და ვადების, გარე 

კონსულტანტებისა და ექსპერტების მოწვევის მოთხოვნილების განსაზღვრას. ხელშკრულება აუდიტური 

მომსახურების გაწევაზე შეიძლება ატარებდეს ერთჯერად  ან გრძელვადიან ხასიათს. ხელშეკრულების საგანს 

შეიძლება წარმოადგენდეს ერთდროულად აუდიტის ჩატარების მომსახურება, როგორც ასეთი, და აუდიტის 

თანხლები მომსახურება.    

მიუხედავად იმისა, რომ აუდიტის მიზნები და მოცულობა, აგრეთვე აუდიტორის მოვალეობები 

დადგენილია სტანდარტით , აუდიტორითვის რეკომენდირებულია ამ დებულებების ჩართვა 

ხელშეკრულებაში (ან აუდიტის ჩატარების შესახებ წერილში, რომელიც წინ უძღვის ხელშკრულებას).  

ასს 210 შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემოწმებების მომსახურების გაწევისას, რომლებიც არ 

წარმოადგენს აუდიტს  ან სპეციალურ აუდიტურ დავალებას, აგრეთვე აუდიტის თანხლები მომსახურების 

გაწევისას. აუდიტის თანხლები მომსახურების გაწევისას შეიძლება მართებული აღმოჩნდეს ამ 

მომსახურებებზე ცალკე წერილების შედგენა.    

2.4. აუდიტში მუშაობის ხარისხის კონტროლი 

პროფესიული სტანდარტების მაღალ დონეზე შენარჩუნებისთვის აუდიტორის მუშობის ხარისხის 

კონტროლი აუცილებლობაზე ნათქვამია ISA 220-ში „ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისხარისხის 

კონტროლი“. ამ დოკუმენტის მიზანია - სტანდარტების დადგენა და რეკომენდაციების მიცემა როგორც 

აუდიტური ფირმის პოლიტიკისა და პროცედურების, და მთლიანად აუდიტური მუშაობის მიმართებაში, ასევე 

იმ პროცედურების მიმართებაში, რომლებიც ეხება აუდიტორის ასისტენტებისთვის დავალებულ სამუშაოს 

ცალკე აუდიტური შემოწმების ჩატარებისას. ISA 220-ში აღნიშნულია, რომ ხარისხის კონტროლის პოლიტიკა 

და პროცედურა რეალიზებული უნდა იყოს როგორც აუდიტური ფირმის დონეზე, ასევე ცალკე აუდიტური 

შემოწმებების დონეზეც.  

კარში „ხარისხის კონტროლის სისტემა და გარიგების შემსრულებელი ჯგუფების როლი“ ხაზგასმულია 

ხარისხის კონტროლის პოლიტიკისა და პროცედურების დაცვის მნიშვნელობაზე, რომლებიც მოწოდებულია 

ყველა აუდიტური შემოწმების ჩასატარებლად ISA-ს, მოქმედი ეროვნული სტანდარტების ან პრაქტიკის  

შესაბამისად. მითითებულია ხარისხის კონტროლის პოლიტიკის სავალდებულო მიზნები, რომლებსაც 

მიეკუთვნება:    

• პროფესიული მოთხოვნები, უნარ-ჩვევები და კომპეტენტურობა;  

• დავალებების მიცემა; 

• უფლებამოსილებების დელეგირება; 
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• კონსულტირება; 

• კლიენტების მიღება და შენარჩუნება;  

• მონიტორინგი.  

მითითებულია ფირმის აუდიტორებისთვის ხარისხის ზოგადი პოლიტიკისა და პროცედურების 

შსახებ ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობაზე.   

კარში გარიგების შესრულება“ განიხილება სხვაობები კონკრეტული შემოწმებების ხარისხის კონტროლსა 

და აუდიტური ფირმის მომსახურების ხარისხის ზოგად კონტროლს შორის. ხაზგასმულია, რომ ხარისხის 

ზოგადი კონტროლი ავსებს და ხელს უწყობს კონკრეტული აუდიტური შემოწმებების ხარისხის 

კონტროლს, მაგრამ არ ანაცვლებს მას. განიხილება ასისტენტების მუშობის ხარისხის კონტროლის 

ორგანიზება კონკრეტული აუდიტური შემოწმებების მსვლელობაში. ეს საკითხები განიხილება 

ასისტენტების მუშაობის ხელმძღვანელობის, მასზე ზედამხედველობისა და შესრულებული სამუშოს 

შემოწმების პოზიციებიდან. ასისტენტების მუშაობის ხელმძღვანელობის ძირითადი ინსტრუმენტის 

სახით შემოთავაზებულია აუდიტის პროგრამის გამოყენება, რომელიც საშუალებას იძლევა მიეწოდოს 

მათ მითითებები აუდიტის ჩატარებაზე. მოცემული კარის თანახმად, ასისტენტების მუშაობაზე 

ზედამხედველობის განხორციელების მსვლელობაში შესაბამისი თანამშრომელი-აუდიტორი თვალყურს 

უნდა ადევნებდეს, გააჩნიათ თუ არა ასისტენტებს საჭირო უნარ-ჩვევები და კომპეტენცია მათთვის 

მიცემული დავალებების შესასრულებლად; ესმით თუ არა აუდიტის ჩატარებაზე მითითებების შინაარსი; 

სრულდება თუ არა სამუშაო აუდიტის ზოგადი გეგმისა და პროგრამის შესაბამისად.       

სახელმწიფო სექტორში მომუშვე აუდიტორების მიმართ დამატებითი პოლიტიკის არსებობის 

შესაძლებლობის შესახებ ნათქვამია კარში „სახელმწიფო სექტორის სამეურნეო სუბიექტებთან 

დაკავშირებული მოსაზრებები“  

ISA 220-ში მოყვანილია ხარისხის კონტროლის პროცედურების მაგალითები აუდიტური ფირმისთვის.  

მასში უფრო დეტალურად აისახა ისეთი საკითხები, როგორც:  

• პროფესიული მოთხოვნები (ფირმის პერსონალმა უნდა დაიცვას დამოუკიდებლობის, 

პატიოსნების, ობიექტურობისა და კონფიდენციალობის პრინციპები და პროფესიული ქცევის ნორმები);  

• უნარ-ჩვევები და კომპეტენტურობა (ფირმის პერსონალი უნდა შედგებოდეს 

თანამშრომლებისგან, რომლებიც ფლობენ და იცავენ ტექნიკურ სტანდარტებს, და აგრეთვე გააჩნიათ 

თავიანთი მოვალეობების სათანადო კეთილსინდისიერებით შესრულებისთვის აუცილებელი 

პროფესიული კომპეტენტურობა);    

• დავალებების მიცემა (აუდიტური სამუშაო უნდა ევალებოდეს ისეთ თანამშრომლებს, 

რომლებსაც აქვთ მოცემულ პირობებში მუშაობისთვის საჭირო ტექნიკური მომზადება და პროფესიული 

ცოდნა), უფლებამოსილებების დელეგირება (აუცილებელია საკმარისად მიეცეს მიმართულება  სამუშაოს, 

განხორციელდეს ზედამხედველობა და სამუშაოს შემოწმება ყველა დონეზე, რათა უზრუნველყოფილ 

იქნას იმის რწმენა, რომ შესრულებული სამუშაო შეესაბამება აუდიტის სათანადო სტანდარტებს);   

• კონსულტირება (საჭიროების შემთხვევაში თავად ფირმაში და მის ფარგლებს გარეთ უნდა 

ჩატარდეს კონსულტაციები შესაბამისი ცოდნის მქონე სპეციალისტებთან );  

• კლიენტების მიღება და შენარჩუნება (აუცილებელია მუდმივად ჩატარდეს პოტენციური 

კლიენტების შეფასება და არსებული კლიენტების გაანალიზება);   

• მონიტორინგი (აუცილებელია მუდმივად გაკონტროლდეს ხარისხის კონტროლის პოლიტიკისა 

და პროცედურების ადეკვატურობა და საოპერაციო ეფექტურობა;  
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საზღვარგარეთის პრაქტიკა უჩვენებს, რომ აუდიტური მომსახურების ბაზარზე აღიარებისთვის 

აუდიტური ფირმები ვალდებულნი არიან იქონიონ მათი საქმიანობის მარეგლამენტირებელი 

დოკუმენტები , ანუ სტანდარტები, რომლებიც  კონკრეტული აუდიტური ფირმის სპეციფიკას 

(აუდიტის ფირმისშიდა სტანდარტებს) ითვალისწინებენ.  

 

უმეტესი ქვეყნების (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და ა.შ.) კანონმდებლობის, აგრეთვე 

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად 

ფირმის შიდა სტანდარტები წარმოადგენენ კომერციულ საიდუმლოებას, აქედან გამომდინარე მთელი 

შედეგებით. ამ სტანდარტების შემუშავებისთვის მოითხოვება მნიშვნელოვანი საშუალებები და 

პრაქტიკული მუშაობის მრავალი წელი. ამიტომ, ფირმის შიდა სტანდარტების შემუშავება მხოლოდ 

სამეცნირო პოტენციალის მქონე მსხვილ აუდიტურ ფირმებს შეუძლიათ.    

სტანდარტში აღნიშნულია, რომ ასეთი დოკუმენტების მნიშვნელობა, ისევე როგორც აუდიტის 

პროგრამა, დროის დანახარჯების ხარჯთაღრიცხვა და აუდიტის ზოგადი გეგმა, მნიშვნელოვან 

საშუალებას წარმოადგენენ იმისათვის, რომ აუდიტორმა მეტი ყურადღებით გაითვალისწინოს მითითები 

აუდიტის ჩატარებაზე.    

ზოგიერთი აუდიტური ორგანიზაცია აგრეთვე შეიმუშავებს აუდიტური საქმიანობის თავის 

ფირმის შიდა სტანდარტებს აუდიტის საერთაშორისო და საკუთარი ქვეყნის სტანდარტების 

საფუძველზე, მათ შორის სტანდარტებს აუდიტის ხარისხის კონტროლის ფირმის შიდა სისტემის 

ორგანიზების სტანდარტებს.   

ფირმის შიდა სტანდარტების ამოცანებს მიეკუთვნება კონკრეტული აუდიტური ორგანიზაციის 

თანამშრომელთა ფუნქციების განსაზღვრა აუდიტის განხორციელებისას; კონტროლის ფირმის შიდა  სისტემის 

ხარისხის სრულყოფის გზები; აუდიტის ხარისხის კონტროლის ძირითადი პროცედურების დადგენა.    

როგორც წესი, აუდიტის მსვლელობაში შესრულებული ფუნქციების თვალსაზრისით პროფესიული 

თანამშრომლები იყოფიან შემდეგ კატეგორიებად:  აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი; აუდიტური 

შემოწმებების ხელმძღვანელი (აღმასრულებელი დირექტორი); წამყვანი აუდიტორები (ჯგუფების 

ხელმძღვანელები); აუდიტური ჯგუფების რიგითი მონაწილეები; აუდიტორი-კონსულტანტი („გონებრივი 

(ანალიტიკური) ცენტრი“ (ნახ. 2.1.).  

 

 

 

 

 

   ა უ დ იტ უ რ ი  ო რ გ ა ნ იზ ა ციის  

ხ ელ მ ძ ღ ვა ნ ელ ი 
   

           

         

 ა იდიტური შემოწმებების ხელმძღვანელი 

(ა ღ მ ა ს რ უ ლ ებ ელ ი  დ ირ ექტ ო რ ი )  
           „გ ო ნ ებ რ ივი  ცენ ტ რ ი“ 

ა ნ ა ლ იტ იკუ რ ი  ცენ ტ რ ი  

(ა უდიტორ ი– კო ნ ს უ ლ ტ ა ნ ტ ი  ა ნ  
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ექს პერ ტ ი– ა ნ ა ლ იტ იკო ს ი )  

         

         

წ ა მ ყვა ნ ი  

ა უ დ იტ ო რ ი  

 წ ა მ ყვა ნ ი  

ა უ დ იტ ო რ ი  

 გ ა რე  

ა უ დიტორი 

 იუ რ ისტი   მ ო წ ვეუ ლ ი  

ს პეცია ლ ის ტ ი  

         

     

 

    

ა უ დ იტ ო რ ი  

 

 ა უ დ იტ ო რ ი   ა უ დ იტ ო რ ი      

         

     

 

    

ა ს ის ტ ენ ტ ი   ს ტ ა ჟიო რ ი        

         

         

         

ნახ. 2.1. საშუალო და მსხვილი კატეგორიის ეკონომიკურ სუბიექტთან მომუშავე აუდიტორთა 

ჯგუფის თანადაქვემდებარებისTM დაახლოებითი სქემა   

ა უ დიტური ო რგანიზაციის  ხელმძღვანელი - არის თანამშრომელი, რომელიც შედის 

ადმინისტრაციის შემადგენლობაში, მიეკუთვნება მესაკუთრეთა რიცხვს და სერტიფიცირებულია ერთ-

ერთი აუდიტური სპეციალობით. მას უფლება აქვს ხელი მოაწეროს აუდიტურ დასკვნას, რომელიც 

შედგენილია აუდიტური ორგანიზაციის სახელით, და პასუხს აგებს ორგანიზაციის მუშაობაზე 

მთლიანობაში, მოცემული ორგანიზაციის წესდების შესაბამისად.   

აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელის უფლებამოსილებებში შედის:  

• მოლაპარაკებების წარმოება პოტენციურ კლიენტებთან, რომლებიც წინ უძღვის  

ხელშეკრულების დადებას აუდიტის ჩატარებაზე;  

• გადაწყვეტილებების მიღება კონკრეტული ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო 

ანგარიშგების აუდიტის შესაძლებლო ბის შესახებ, ხელმძღვანელის განკარგულებაში არსებული მთელი 

ინფორმაციის გათვალისწინებით;   

• აუდიტური ორგანიზაციის არასტანდარტულ, პრობლემურ სიტუაციებში (მაგალითად, თუ 

წინასწარი დაგეგმვის შედეგებით ნათელია, რომ აუდიტური დასკვნა იქნება განსხვავებული უდავოდ 

დადებითი დასკვნისგან, საჭიროა მაშინვე გადაწყდეს საკითხი ასეთ ეკონომიკურ სუბიექტთან 

აუდიტის ჩატარების მიზანშეწონილო ბის შესახებ) ქცევის სტრატეგიის გამომუშავება;   

• აქტიური  მონაწილეობა შემოწმების ხელმძღვანელის დანიშვნასა და აუდიტორთა ჯგუფის 

კომპლექტაციაში.  

აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პასუხს აგებს აუდიტური დასკვნის ფორმით 
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გამოხატულ აზრზე ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო ანგარიშგების უტყუარობის შესახებ. 

ამასთან დაკავშირებით, ის ინფორმირებული უნდა იყოს ყველა არსებითი მიზეზის შესახებ, 

რომელმაც  ყოველი გაცემული აუდიტური დასკვნის შინაარსი განსაზღვრა. იმ დასკვნების 

დასაბუთებულობის, დოკუმენტურად დამტკიცების დასადასტურებლად, რომლებიც საფუძველი 

გახდა აზრის ჩამოსაყალიბებლად საბუღლტრო ანგარიშგების შესახებ, აუდიტური დასკვნის 

ხელმოწერამდე აუდიტური  ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა უნდა შეამოწმოს კლიენტის აუდიტური 

ფაილი.    

ა უ დიტური შემოწმებების ხელმძღვანელი  — არის აუდიტური ორგანიზაციის თანამშრომელი, 

რომელსაც  კლიენტებთან მუშაობის ორგანიზება და ამ სამუშაოების შესრულების კონტროლი ევალება. ის 

პასუხს აგებს  დანახარჯებსა და მუშაობის ხარისხს შორის კონკრეტული აუდიტური შმოწმებების 

შესრულების ბალანსირებაზე.  ამიტომ, შემოწმებების ხელმძღვანელი უნდა იყოს არა მხოლოდ კარგი 

ორგანიზატორი, არამედ მაღალი კლასის პროფესიონალი, რაც ნიშნავს, რომ მას აუცილებლად უნდა 

გააჩნდეს აუდიტორის საკვალიფიკაციო სერტიფიკატი.   

აუდიტური შემოწმებების ხელმძღვანელს ნიშნავს აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. 

აუდიტური შემოწმებების ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია აუდიტური ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელის წინაშე და უშუალოდ ხელმძღვანელობს სპეციალისტებს, რომლებიც ახორციელებენ 

კონკრეტული ეკონომიკური სუბიექტების აუდიტს. ასეთი ხელმძღვანელობა ხორციელდება 

შემოწმების ყველა სტადიაზე, დაწყებული დაგეგმვის ეტაპით და დასრულებული ეკონომიკური 

სუბიექტის საბუღალტრო ანგარიშგების უტყუარობაზე აუდიტური ორგანიზაციის აზრის 

ფორმირების ეტაპით.   

აუდიტური შემოწმებების ხელმძღვანელი  აუდიტის ზოგად გეგმას და პროგრამას ამტკიცებს, 

და აგრეთვე პასუხს აგებს შემოწმებების ჩატარების შეთანხმებულ ვადებზე და გრაფიკზე; ამისათვის 

აუცილებელია დროისა და შრომის დანახარჯების ბიუჯეტის განსაზღვრა; სპეციალისტების სწორად 

შერჩევა და მათ შორის მოვალეობების განაწილება; არსებითობის დადგენილი დონის 

დასაბუთებულო ბა; აუდიტური რისკების ხარისხზე და ამონაკრების მოცულობაზე კონტროლი;   

დაგეგმილი აუდიტური პროცედურების რაოდენობასა და ხარისხზე მონიტორინგი; აუდიტურ 

შემოწმებასთან დაკავშირებულ სხვა საორგანიზაციო და მეთოდურ საკითხებზე ზედამხედველო ბა .  

აუდიტური შემოწმებების ხელმძღვანელმა უნდა: 

• განახორციელოს შემსრულებლების მუშაობის და აუდიტის მსვლელობის მიმდინარე 

კონტროლის ორგანიზება;   

• მუდმივად თვალი ადევნო ს სამუშაოების ჩატარებას აუდიტის დამტკიცებული 

ზოგადი გეგმისა და პროგრამის შესაბამისად ;   

• დროულად გამოავლინოს და გაანალიზოს გადახრები დაგეგმილი წესიდან;  

• მინიჭებული უფლებამოსილებების ჩარჩოებში შეაფასოს შექმნილი არასტანდარტული 

სიტუაციები და ჩამოაყალიბოს პროფესიული მოსაზრებები ამ სიტუციიდან გამოსვლის თაობაზე;  

    • პასუხი აგოს აუდიტური შემოწმების პროცესის დოკუმენტირებაზე, კერძოდ თვალყური ადევნოს 

აუდიტის შედეგების მიხედვით მომზადებული სამუშაო დოკუმენტაციის შესაბამისობაზე აუდიტური საქმიანობის 

წესებთან (სტანდარტებთან) და აუდიტური ორგანიზაციის ფირმის შიდა მოთხოვნებთან;    

     • ოპერატიულად აცნობოს აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს აუდიტის მსვლელობის და 

სხვა არსებითი ფაქტების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიონ აუდიტის შედეგებზე, და ამ 

შედეგების მიხედვით გაკეთებული დასკვნები.   
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აუდიტური შემოწმებების ხელმძღვანელი უშუალოდ არ არის დაკავებული დოკუმენტაციის 

უშუალო შესწავლით ან აუდიტური პროცედურების შესრულებით. ის ახორციელებს 

ხელმძღვანელო ბით ფუნქციებს, თუმცა უნდა ერკვეოდეს ყველა საბუღალტრო, აუდიტურ და სხვა 

პროფესიულ საკითხში.  შეისწავლის  

წ ამყვანი აუდიტორი — არის თანამშრომელი, რომელსაც ევალება რიგითი თანამშრომლების 

(თანამშრომლის) ხელმძღვანელობა. წამყვანი აუდიტორი ანგარიშვალდებულია აუდიტური შემოწმებების 

ხელმძღვანელის წინაშე და მასთან მიმართებაში წარმოადგენს შემსრულებელს.    

წამყვანი აუდიტორი პასუხს აგებს აუდიტური პროცედურების მომზადებაზე, უშუალო 

განხორციელებაზე და მისი შედეგების დოკუმენტურად გაფორმებაზე; ახორციელებს მის დაქვემდებარებაში 

მყოფი შემოწმების მონაწილეების მუშობის ხელმძღვანელობას და კონტროლს.  

წამყვანი აუდიტორი ამზადებს აუდიტის პროგრამის ნაწილებს თავისთვის და მის წინაშე 

ანგარიშვალდებული სპეციალისტებისთვის. ამ ნაწილებში დაწვრილებით უნდა იყოს აღწერილი აუდიტის 

სეგმენტები, კონტროლის საშუალებების დაგეგმილი ტესტები, კონკრეტული აუდიტური პროცედურები და 

მოცემული უნდა იყოს საჭირო მითითებები. ამგვარად მომზადებულ ნაწილებს განიხილავს და ამტკიცებს 

შემოწმებების ხელმძღვანელი. შემდეგ წამყვანი აუდიტორი ატარებს აუდიტურ პროცედურებს და მის 

დაქვემდებარებაში მყოფი  სპეციალისტების მუშაობის მიმდინარე კონტროლს ახორციელებს. აუდიტური 

პროცედურების დასრულების შემდეგ წამყვანი აუდიტორი შედეგებსა და დასკვნებს აფორმებს ან 

აკონტროლებს, როგორ არის ისინი გაფორმებული მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლების მიერ.     

წამყვანმა აუდიტორმა თავისი უფლებამოსილებების ჩარჩოებში ადეკვატურად უნდა შეაფასოს 

მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლების პროფესიული ცოდნა და უნარ-ჩვევები; რაციონალურად 

გაანაწილოს დავალებები მათ შორის და უზრუნველყოს შესაბამისი კონტროლი ამ დავალებების შსრულების 

ხარისხზე; დროულად გამოავლინოს გადახრები აუდიტის პროგრამიდან, გარემოებების წარმქმნა, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ არსებითობის დონეზე და   აუდიტური რისკის მასშტაბზე; ოპერატიულად 

მიაწოდოს შემოწმებების ხელმძღვანელს არსებითი ინფორმაცია, რომელიც გავლენას ახდეს აუდიტის 

შედეგებზე და ამ შედეგების მიხედვით გაკეთებულ დასკვნებზე.  

შემოწმების რიგითი მონაწილე  — არის თანამშრომელი, რომელიც ანგარიშვალდებულია აუდიტური 

შემოწმებების ხელმძღვანელის წინაშე და მასთან მიმართებაში წარმოადგენს შემსრულებელს (აუდიტორს ან 

ასისტენტს). შემოწმებების ხარისხი ბევრად არის დამოკიდებული კონკრეტული შემმოწმებლების 

პროფესიონალზმსა და პასუხისმგებლობაზე. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების 

მისაღებად ინფორმაციის შემცველი სამუშაო დოკუმენტები უნდა იყოს მკაფიო და გარკვეული, მას კი 

აფორმებენ რიგითი თანამშრომლები.    

  ანგარიშვალდებულების პრინციპის დაცვა, ფუნქციების, უფლებამოსილებების და 

პასუხისმგებლო ბის მკაცრი განაწილება უზრუნველყოფს მუშაობის მკაფიო ორგანიზებას, გამორიცხავს 

დუბლირებას,გაუგებრო ბებს როგორც აუდიტური ორგანიზაციის სპეციალისტებს შორის, ასევე 

კლიენტებთან ურთიერთობებში. მაგალითად , არ შეიძლება იმის დაშვება, რომ აუდიტური ჯგუფის 

ერთერთმა წევრმა საკუთარი სურვილით და თავისი შეხედულებისამებრ  შემოწმების პროცესში 

შეატყობინოს ეკონომიკური სუბიექტის თანამშრომლებს რაიმე დასკვნები ან შენიშვნები. ასევე 

დაუშვებელია, რომ ჯგუფის ყველა წევრი უსისტემოდ ახსენებდეს აუდიტური ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელს ჩატარებული სამუშაოს შდეგების შესახებ. ამავე დროს, შემოწმებაში მონაწილე 

აუდიტორმა მკვეთრად უნდა იცოდეს, ვის და რა წესით უნდა მიმართოს განმარტებებისთვის 

პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით.  

აუდიტური ორგანიზაციის შემადგენლობაში ასევე უნდა იყოს თანამშრომელი, რომელიც ასრულებს 

„გონებრივი (ანალიტიკური) ცენტრის“ ფუნქციებს, მაგალითად, აუდიტორ-კონსულტანტი. აუდიტორ-

კონსულტანტს  პასუხი უნდა ქონდეს ნებისმიერ რთულ საკითხზე, რომელიც წარმოექმნა ორგანიზაციის 
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კლიენტებს, და დაადასტუროს თავისი პასუხი შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტებით. კლიენტთან 

მუშაობით დაკავებულმა აუდიტორმა დრო არ უნდა დაკარგოს რთული საკითხების დამუშავებაზე. კლიენტის 

პრობლემების შესწავლის შემდეგ ის აცნობებს მათ შესახებ აუდიტორ-კონსულტანტს და ღებულობს მისგან 

სრულ და ყველა დეტალში დამუშავებულ პასუხს დასმულ შეკითხვაზე.     

„გონივრული (ანალიტიკური) ცენტრი“ პასუხს აგებს ორგანიზაციის ხედვის მასშტაბზე, მის 

პერსპექტივებზე, ესწრება საგადასახადო სამსახურის, ფინანსთა სამინისტროსდა სხვა ორგანოების მიერ 

ჩატარებულ სემინარებს, აგრეთვე დასაქმებულია ფირმის შიდა სტანდარტების შემუშვებით.   

აუდიტური ორგანიზაციის შიგნით მუშაობის ხარისხის კონტროლი ვლინდება შემდეგ 

ასპექტებში:   

აუდიტი ხარისხიანად ითვლება, თუ ის დაგეგმილი იყო და ტარდებოდა აუდიტური საქმიანობის საყოველთაოდ 

მიღებული წესების  (სტანდარტების)  შესაბამისად.  სტანდარტების  დაცვის  უზრუნველყოფა აუდიტური ორგანიზაციის 

საბუღალტრო ანგარიშგების უტყუარობის  შესახებ აზრის ჩამოყალიბების ეტაპზე ხდება ძირითადად სტანდარტების დაცვით 

აუდიტური შემოწმების წინა ეტაპებზე. აუდიტის სტანდარტები უნდა დაიცვას შემოწმების ყველა შემსრულებელმა 

კონკრეტული ქმედებების განხორციელებისას.    

მიზანშეწონილია საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარება პირებისთვის, რომლებსაც ღებულობენ 

სამუშაოზე. გამოცდები (ტესტირება საბუღალტრო აღრიცხვის, გადასახადებით დაბეგვრის, ფინანსების, 

აუდიტის და ა.შ საკითხებზე) რამდენიმე ეტაპად ტარდება. პირველ ეტაპზე ტარდება ზოგადი ტესტირება 

პრეტენდენტის ცოდნის დონის დასადგენად და შესაბამისად თანამდებობების დიაპაზონის 

განსაზღვრისთვის, რომლებზეც მას შეიძლება ქონდეს პრეტენზია. ამიტომ, ზოგად ტესტში შესული უნდა 

იყოს სხვადსახვა სირთულის საკითხების ჯგუფი. პასუხების შესაფასებლად უნდა განისაზღვროს 

მინიმალური ცოდნის საზღვრები ყოველი დონისათვის. მეორე ეტაპზე გამოიყენება უფრო ღრმა 

ტესტირება ყოველი კონკრეტული თანამდებობისთვის აუცილებელი ცოდნის დონის დადგენის მიზნით. 

ღრმა ტესტირება შესაძლებელია პირველ ეტაპზეც პირებისთვის, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია მხოლოდ 

გარკვეულ თანამდებობებზე (მაგალითად, წამყვანი აუდიტორის თანამდებობაზე).  

საქმიანი ქართული/ინგლისური ენის ფლობის (აუცილებელი მოთხოვნა აუდიტორის ცოდნის 

დონის მიმართ) დონე მოწმდება წერილობითი გამოკითხვის მეშვეობით. შეკითხვები ისეთნაირად უნდა 

ჩამოყალიბდეს, რომ პასუხის გაცემისას პრეტენდეტს შეეძლოს ფართო თვალთახედვის, თავისი 

თვალსაზრისის დასაბუთების უნარის გამოვლენა, ანუ მიზანშეწონილია ისეთი შეკითხვების დასმა, 

რომლებზეც არ არსებობს ერთმნიშვნელოვანი პასუხები. წერილობით შკითხვებზე პასუხების შეფასებისას 

გათვალისწინებული უნდა იყოს არა მხოლოდ გადმოცემული ფაქტების სიზუსტე, არამედ ტექსტის 

სტრუქტურირებისა და სისტემაში მოყვანის უნარიც, გადმოცემის ლოგიკურობა და სტილი.   

გამოკითხვის პროცესი უნდა იყოს ფორმალიზებული . გამოკითხვის ორგანიზების 

ვალდებულებები უნდა დაეკისრო ს აუდიტური შემოწმებების ხელმძღ ვანელს ან აუდიტორ-

კონსულტანტს . უფლებამო სილ ი თანამშრო მელ ი უნდა მოქმედებდეს  დამტკიცებული 

ინსტრუქციების მკაცრი შესაბამისო ბით , იყენებდეს შემუშავებულ ტიპიურ ტესტებს , კითხვარ ებსა 

და ბილეთებს. გამოკითხვის მასალა მოითხოვს დროულად განახლებასა და აქტუალ იზაციას ).  

თანამდებობაზე პრეტენდენტთან გასაუბრება უნდა იყოს საგულდაგულო დ დაგეგმილი და 

მომზადებული. დასმული შეკითხვები არ უნდა იყოს ვიწრო პროფესიული. მნიშვნელოვანია დადგინდეს: 

როგორ ესმის პრეტენდენტს აუდიტური საქმიანობის არსი, აუდიტური ორგანიზაციისა და მისი 

კლიენტების უფლებები და მოვალეობები; როგორია პრეტენდენტის რეაქცია და ქცევა არასტანდარტულ 

სიტუაციებში (პრეტენდენტს შეიძლება შეეთავაზოს კონკრეტული სიტუაციის გაანალიზება და შეფასება, 

მისგან გამოსვლის გზების დადგენა); როგორია პრეტენდენტის პრაქტიკული და თეორიული 

გამოცდილება აუდიტის სფეროში; რა გეგმები აქვს მას ახალ სამუშაო ადგილთან დაკავშირებით და სხვა.  
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კლიენტების შერჩევისა ან უარყოფის პროცედურების შემუშვებისას საყურადღებოდ უნდა იქნას მიღებული 

შემდეგი ფაქტორები: აუდიტური ორგანიზაციის დამოუკიდებლობის დაცვის აუცილებლობა; აუდიტურ 

ორგანიზაციაზე  მესამე პირების მხრიდან ზეწოლის ნეიტრალიზება საბუღალტრო ანგარიშგების  უტყუარობაზე  

შემოწმების  ჩატარებისა  და  აზრის  ჩამოყალიბების დროს; აუდიტურ ორგანიზაციაში კვალიფიციური აუდიტის 

ჩასატარებლად  აუცილებელი  და  საკმარისი რესურსების არსებობა;  პოტენციური კლიენტისა და მისი 

ხელმძღვანელების რეპუტაცია.     

სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, რომლებიც სრულდება აუდიტის მსვლელობაში, 

ხორციელდება წინასწარ განსაზღვრული მითითებებისა და შესრულებული სამუშოს შემოწმების 

მეშვეობით. წამყვანი აუდიტორებისთვის და შემოწმების რიგითი მონაწილეებისთვის გაცემული 

მითითებები შეიცავენ ინფორმაციას ამ სპეციალისტების ყველა მოვალეობის შესახებ; შესასრულებელი 

პროცედურების მიზნების, შესამოწმებელი ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის თავისებურებების, 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში შესაძლო პრობლემური საკითხების შესახებ, 

რომლებმაც შიძლება გავლენა იქონიონ გამოყენებული აუდიტური პროცედურების სპეციფიკაზე, 

მოცულობაზე და დროის დანახარჯებზე.    

აუდიტორთა ჯგუფის წევრებმა (სპეციალისტებმა), რომლებიც მიმდინარე კონტროლს 

ახორციელებენ, თვალყური უნდა ადევნონ თუ რამდენად შეესაბამება აუდიტის მონაწილეთა 

საკვალიფიკაციო დონე მათთვის მიცემული დავალებების სირთულის ხარისხს, და სწორად არის თუ 

არა შემსრულებლების მიერ გაგებული სპეციალური მითითებები, შეესაბამება თუ არა სამუშაო, 

რომელსაც ისინი ასრულებენ , აუდიტის ზოგად გეგმას და პროგრამას.     

ყოველი შემსრულებლის მუშაობის შედეგებს ამოწმებენ უფრო მაღალი პროფესიული დონის მქონე 

თანამშრომლები, ამასთან განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ შემდეგი მომენტების გამორკვევას:   

• სრულდებო და თუ არა სამუშაო აუდიტის ზოგადი გეგმისა და პროგრამის შესაბამისად ;     

• მიღწეულ იქნა თუ არა აუდიტური პროცედურის ყველა მიზანი, სათანადოდ იქნა თუ არა  ისინი 

აღწერილი, კვალიფიცირებული, შეფასებული და გარკვეული და აისახა თუ არა ისინი აუდიტორების დასკვნებში;   

• დასაბუთებულია თუ არა აუდიტორების დასკვნები და დაფუძნებულია თუ არა ისინი 

შემოწმების მსვლელობაში მოპოვებულ აუცილებელ და საკმარის აუდიტურ მტკიცებულებებზე;  

• არის თუ არა სათანადოდ ასახული სამუშო დოკუმენტებში ჩატარებული სამუშო და მისი 

შედეგები.  

მსგავსი ინფორმაციის მიღება შეიძლება სამუშაო დოკუმენტაციის (აუდიტური ფაილები) 

რეგულარულ საფუძველზე შემოწმების გზით.   

თანამშრომლები,რომლებიც ამოწმებენ სამუშაოს შედეგებს, ვალდებულნი არიან ხელი მოაწერონ 

შესწავლილ სამუშაო დოკუმენტებს და გააკეთონ ამ დოკუმენტებზე ადვილად იდენტიფიცირებადი 

აღნიშვნა. პრაქტიკულად, ყველა ტიპიურ ბლანკზე გათვალისწინებული უნდა იყოს ისეთი 

რეკვიზიტები, როგორიც არის თარიღი, ხელმოწერა და შემმოწმებლის გვარის გაშიფვრა. შემმოწმებლის 

ხელმოწერა ნიშნავს, რომ ის იზიარებს შემსრულებლის პასუხისმგებლობას სამუშაოს შედეგებზე.   

კადრების საგულდაგულოდ შერჩევის სისტემის გარდა აუდიტურ ორგანიზაციაში მუდმივად უნდა 

მოქმედებდეს პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების და ხელახალი ატესტაციის სისტემა. ასეთი სისტემა 

არ ანაცვლებს აუდიტორების კვალიფიკაციის ამაღლების მოქმედ სისტემას და არ შეიძლება შეენაცვლოს 

მას. ორგანიზაციაში დამტკიცებული უნდა იყოს შიდა სემინარების თემატიკა და ჩატარების გრაფიკი. ეს 

შიძლება იყოს სპეციალისტთა გარკვეული წრის სწავლების სემინარები (დაწყებული „ლიკბეზით„ 

(უცოდინარობის ლიკვიდაციით) ასისტენტებისა და სტაჟიორებისთვის და პროფესიული გამოცდილების 

გაცვლის სემინარებით წამყვანი სპეციალისტებისთვის), სემინარები პრობლემურ აქტუალურ საკითხებზე  
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და მრგვალი მაგიდები ორგანიზაციის ყველა მსურველი თანამშრომლის მონაწილეობით.    

სემინარების ჩატარებასთან დაკავშირებული მუშაობის კოორდინაცია ეკისრება  შემოწმებების 

ხელმძღვანელს (აღმასრულებელ დირექტორს) ან აუდიტორ-კონსულტანტს („გონებრივი (ანალიტიკური) 

ცენტრი“). მოცემული სამუშაო  საგულდაგულოდ მომზადებას მოითხოვს. სემინარის ჩატარებაზე 

პასუხისმგებელი სპეციალისტი ჯერ აცხადებს სემინარის თემატიკას და მსმენელთა ჯგუფს, რომლებზეც 

არის ორიენტირებული ეს სემინარი. აუდიტური ორგანიზაციის ხელძღვანელის მიერ სემინარის 

დამტკიცების შემდეგ სპეციალისტი შეარჩევს მასალების კომპლექტს პედაგოგებისთვის და 

მსმენელებისთვის და წარადგენს ამ მასალებს ხელმძღვანელობასთან და წამყვან აუდიტორებთან 

შესათანხმებლად. მხოლოდ ჩამოთვლილი პროცედურების შემდეგ სპეციალისტი ატარებს სემინარს. 

ასეთნაირად მომზადებულმა და ჩატარებულმა სემინარებმა ხელი უნდა შეუწყოს ფირმის შიდა 

გამოცდილების გავრცელებას და კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტას.   

ხარისხის შიდა საფირმო კონტროლის დასახვეწად მიზანშეწონილად მიიჩნევა შემოწმების 

დასრულების სპეციალური ფორმის ანკეტის შევსება წამყვანი აუდიტორის მიერ. . ეს ანკეტა უნდა 

შეიცავდეს შემდეგ შეკითხვებს:    

    • ტარდებოდა თუ არა აუდიტი დასახული გეგმების შესაბამისად;  

• გაწეულ იქნა თუ არა ყველა მომსახურება, რომელიც გათვალისწინებული იყო კლინტთან დადებული 

ხელშეკრულებით (კონტრაქტით, წერილი-ვალდებულებით აუდიტის ჩატარებაზე თანხმობის შესახებ);  

• განხილულ იქნა თუ არა ყველა სამუშაო დოკუმენტაცია, განზოგადებულ იქნა თუ არა ყველა 

მნიშვნელოვანი მომენტი და ბოლომდე იქნა თუ არა დაყვანილი ყველა დოკუმენტის განხილვა, 

რომელიც არსებით გავლენას ახდენს ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო ანგარიშგებაზე;   

• განხილულ იქნა თუ არა შესამოწმებელი ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობის ყველა 

ახსნა-განმარტება და მიღებულ იქნა თუ არა ისინი საყურადღებოდ;   

• მომზადებულ იქნა თუ არა ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობისთვის აუდიტის 

შედეგების ამსახველი წერილობითი ინფორმაციის პროექტი, იმაში დარწმუნებით, რომ ეს წერილი აშუქებს 

აუდიტის მსვლელობაში წარმოქმნილ ყველა განსაკუთრებით მნიშვნელოვან პრობლემას;     

• ნამდვილად არის თუ არა   წერილობითი ინფორმაციის პროექტში ასახული განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი პრობლემები განხილული იყო კლიენტის წარმომადგენლებთან და აუდიტური 

ორგანიზაციისთვის ცნობილია კლიენტის აზრი ასეთ პრობლემებთან დაკავშირებით;    

• განხილულ და დაზუსტებულ იქნა თუ არა მოცემული კლიეტის აუდიტურ ფაილში 

არსებული მთელი ინფორმაცია და ბოლომდე იქნა თუ არა გავლილი ყველა საკითხი, რომელიც 

არსებით გავლენას ახდენს საბუღალტრო ანგარიშგებაზე;   

 • ნამდვილად არის თუ არა  ყველა აუდიტური პროგრამა, აუდიტური მტკიცებულებები და სამუშაო 

დოკუმენტები ხელმოწერილი, შემოწმებული, დანომრილი და საჭიროების შემთხვევაში აღჭურვილი ჯვარედინი 

მინიშნებებით;  

• გაირკვა თუ არა იმ სამუშაოსთან დაკავშირ ებული საკითხები, რომელსაც აუდიტური 

ორგანიზაციისთვის ასრულებდნენ გარე ექსპერტები , მოწვეული სპეციალისტები და სხვა 

აუდიტური ორგანიზაციები ;  

• განიხილებოდა თუ არა კლიენტთან და გადაეცა თუ არა მას აუდიტური ორგანიზაციის 

რეკომენდაციები მიღებული შედეგების მიხედვით მომზადებულ შენიშვნებზე დაყრდნობით 

შემასწორებელი გატარებების შეტანის თაობაზე;   
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• ნამდვილად არის თუ არა აუდიტურ ფაილში სათანადოდ  ასახული დასკვნები შემდეგ 

საკითხებზე:  

     — მნიშვნელოვანი აუდიტური პრობლემები, რომლებსაც ეჯახება აუდიტური ორგანიზაცია;  

— უთანხმოებები კლიენთან საბუღალტრო აღრიცხვისა და გადასახადებით დაბეგვრის 

საკითხებზე;  

— აღრიცხვასა და ანგარიშგებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები, და საბუღალტრო 

ანგარიშგებაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის მხარდაჭერის და წინააღმდეგობის არგუმენტები;   

• არის თუ არა იმის რწმენა, რომ:  

— აუდიტური დასკვნა სათანადოდ არის მომზადებული;  

— ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო ანგარიშგება მომზადებულია აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების აუცილებელი მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებიც დაცული იყო აუდიტის მთელი 

პროცესის განმავლო ბაში;   

— გამორკვეულ იქნა თუ არა ყველაფერი აუცილებელი იმისათვის, რომ გაკეთებული ყოფილიყო სწორი 

დასკვნები ჩატარებული შემოწმების შედეგების მიხედვით?  

მაშასადამე, ყოველ აუდიტურ ორგანიზაციაში ინდა იყოს შექმნილი აუდიტის ხარისხის კინტროლის ფირმის 

შიდა სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტური შემოწმებების სრულ შესაბამისობას აუდიტური საქმიანობის 

მარეგულირებელ ნორმატიულ დოკუმენტებთან.   

 

2 .5. აუდიტის დოკუმენტაცია 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის პროცესში დოკუმენტაციის წარმოების სატანდარტების დასადგენად 

და რეკომენდაციების მისაცემად განკუთვნილია აუდიტის სტანდარტი 230 „აუდიტის დოკუმენტაცია“, 

რომელშიც შესულია მოთხოვნა, რომ აუდიტორმა აუცილებლად გააფორმოს იმ მტკიცებულებების 

ფორმირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მონაცემები, რომლებიც ადასტურებენ აუდიტორის აზრს, 

აგრეთვე იმის მტკიცებულებები, რომ აუდიტი ჩატარდა ISA-ს შესაბამისად. ტერმინი „აუდიტის 

დოკუმენტაცია“ განიმარტება ISA-ში, როგორც ჩატარებული აუდიტორული პროცედურების, მოპოვებული 

შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებებისა და აუდიტორის მიერ გამოტანილი დასკვნების ჩანაწერი. 

სტანდარტში განსაზღვრულია აუდიტორის დოკუმენტების დანიშნულება: ეს არის მასალები, რომლებიც ხელს 

უწყობს აუდიტის დაგეგმვასა და ჩატარებას, აუდიტურ სამუშაოზე ზედამხედველობის განხორციელებას, 

აგრეთვე შეიცავს აუდიტურ მტკიცებულებებს.   

ასს 230-ის  „აუდიტის დოკუმენტაციის ხასიათი და მიზანი“ ნაწილში ხაზგასმულია, რომ აუდიტორმა 

უნდა შეადგინოს სამუშაო დოკუმენტები საკმაოდ ვრცლად, რაც აუცილებელია აუდიტის ზოგადად გაგების 

უზრუნველყოფისთვის. მითითებულია, რომ სამუშაო დოკუმენტები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას 

აუდიტური მუშაობის დაგეგმვის, მისი ხასიათის, დროითი ჩარჩოებისა და შესრულებული აუდიტური 

პროცედურების მოცულობის, აგრეთვე მათი შედეგის, მიღებული აუდიტური მტკიცებულებების საფუძველზე 

გაკეთებული დასკვნების შესახებ. ამავე დროს, მიზანშეწონილი არ არის ყოველი საკითხის დოკუმენტირება, 

რომელსაც იხილავს აუდიტორი, ხოლო  მომზადებისა და შენახვისთვის აუცილებელი სამუშაო დოკუმენტების 

მოცულობის შესახებ საკითხის გადაწყვეტისას  საჭიროა დაფიქრება, თუ რა დოკუმენტი შიძლება დასჭირდეს 

აუდიტორს, რომელმაც ადრე ჩაატარა ეს აუდიტი. შესაბამისად, ISA 230-ში შემოთავაზებულია სამუშაო 

დოკუმენტაციის ისეთნაირად შედგენა, რომ ის იძლეოდეს წარმოდგენას ჩატარებული სამუშაოს, პრინციპული 

გადაწყვეტილებების მიღების მიზეზების და არა აუდიტის დეტალების  შესახებ.  
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მოცემული სტანდარტის თანახმად ძირითად ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ სამუშო 

დოკუმენტების ფორმასა და შინაარსზე, მიეკუთვნება: აუდიტური დავალების ხასიათი; აუდიტური დასკვნის 

ფორმა; ბიზნესის ხასიათი და სირთულე; სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

სისტემების ხასიათი და მდგომარეობა; ასისტენტების მუშაობაზე ზედამხედველობის აუცილებლობა; 

კონკრეტული მეთოდები და ხერხები, რომლებიც გამოიყენება აუდიტის პროცესში.   

ISA 230 შიცავს რეკომენდაციებს  სამუშო დოკუმენტების მომზადებისა და შმოწმების ეფექტურობის 

ამაღლების შესახებ კლიენტის მიერ მომზადებული სტანდარტიზებული სამუშაო დოკუმენტების, გრაფიკების, 

ანალიტიკური და სხვა დოკუმენტაციის გამოყენების გზით.  

სამუშაო დოკუმენტები ჩვეულებრივ შეიცავს:  

•  ინფორმაციას აუდირებადი პირის იურიდიული ფორმისა და საორგანიზაციო 

სტრუქტურის შესახებ;  

• აუცილებელი იურიდიული დოკუმენტების, შეთანხმებებისა და ოქმების ამონარიდებს ან 

ასლებს;  

• ინფორმაციას დარგის, ეკონომიკური და სამართლებრივი გარემოს შესახებ, რომელშიც 

აუდირებადი პირი ახორციელებს თავის საქმიანო ბას;   

• ინფორმაციას, რომელიც ასახავს დაგეგმვის პროცესს, აუდიტის პროგრამის და მასში 

ნებისმიერი ცვლილების ჩთვლით;  

• აუდიტორის მიერ საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის გაგების 

მტკიცებულებებს;  

• მტკიცებულებებს, რომლებიც ადასტურებენ განუყრელი რისკის, კონტროლის საშუალებების 

რისკის დონის შეფასებას და ამ შეფასებების ნებისმიერ კორექტირებებს;  

• მტკიცებულებებს, რომლებიც ადასტურებენ ფაქტს, რომ აუდიტორმა გაანალიზა 

ეკონომიკური სუბიექტის შიდა აუდიტთან დაკავშირებული სამუშაოები და აუდიტორის მიერ 

გაკეთებული დასკვნები;   

•  საფინანსო-სამეურნეო ოპერაციების და საბუღალტრო აღრიცხვის ანგარიშებზე ნაშთების ანალიზს;  

• ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებლების და მათი შეცვლის ტენდენციების ანალიზს;  

• მონაცემებს აუდიტური პროცედურების ხასიათის, დროითი ჩარჩოების, მოცულობისა და 

მათი შესრულების შედეგების შესახებ;  

• მტკიცებულებებს, რომლებიც ადასტურებენ, რომ აუდიტორის მუშაკების მიერ 

შესრულებული სამუშაო ხორციელდებოდა კვალიფიცირებული სპეციალისტების კონტროლის ქვეშ და 

იყო შემოწმებული;   

• მონაცემებს იმის შესახებ, თუ ვინ ასრულებდა აუდიტურ პროცედურებს, მათ შესრულებაზე 

დახარჯული დროის მითითებით;  

• დაწვრილებით ინფორმაციას პროცედურების შესახებ, რომლებიც იქნა გამოყენებული სხვა 

აუდიტორის მიერ შემოწმებული ქვედანაყოფებისა და (ან) შვილობილი საწარმოების ფინანსური 

(საბუღალტრო) ანგარიშგების მიმართ;    

• სხვა აუდიტორებისთვის , ექსპერტებისთვის და მესამე პირებისთვის გაგზავნილი და 



36 
 

36 
 

მათგან მიღბული შეტყობინებების ასლებს;  

• აუდიტის საკითხთან დაკავშირებით აუდირებადი პირის ხელმძღვანელ ებისთვის 

გაგზავნილი ან მათთან ერთად განხილულ ი წერილებისა და დეპეშების ასლებს , აუდიტის 

ჩატარების შესახებ ხელშეკრ ულ ების პირობების და შიდა კონტრო ლის სისტემის გამოვლენილი 

არსებითი ნაკლო ვანებების ჩათვლით;    

   • აუდირებადი პირისგან მიღებულ წერილობით განცხადებებს ;  

        • აუდიტორის მიერ აუდიტის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე გაკეთებულ დასკვნებს, 

აუდიტური პროცდურების მსვლელობაში აუდიტორის მიერ გამოვლენილი შეცდომებისა და 

უჩვეულო გარემოებების ჩათვლით, აგრეთვე მონაცემებს იმ ქმედებების შესახებ, რომლებიც 

განხორციელდა ამ აუდიტთან დაკავშირებით;   

  • ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგებისა და აუდიტური დასკვნის ასლებს.  

ასს-ი 230 „აუდიტის დოკუმენტაცია“ სტანდარტი ეხება აუდიტორის პასუხისმგებლობას, მოამზადოს 

აუდიტის დოკუმენტაცია ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისთვის. აუდიტის დოკუმენტაციამ უნდა 

უზრუნველყოს აუდიტორის საერთო ამოცანების შესრულების შესახებ აუდიტორის მიერ გამოტანილი 

დასკვნის საფუძვლის მტკიცებულება და იმის მტკიცებულება, რომ აუდიტი დაიგეგმა და შესრულდა ასს-ების 

და მოქმედი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად. აუდიტის დოკუმენტაცია 

ასევე ემსახურება გარიგების შემსრულებელი ჯგუფის დახმარებას აუდიტის დაგეგმვასა და შესრულებაში. ასს-

ი 230 მნისვნელოვან ფუნქციას ითავსებს იმ კუთხით, რომ მიმდინარე ეტაპის აუდიტის ჩატარებისას 

მნიშვნელოვანია იმ საკითხების შესახებ ჩანაწერების წარმოება, რომლებიც მნიშვნელოვანი იქნება მომავალი 

პერიოდების აუდიტშიც. ზემოაღნიშნული სტანდარტი ასევე შესაძლებლობას იძლევა განხორციელდეს გარე 

დათვალიერებების ჩატარება მოქმედი საკანონმდებლო, მარეგულირებელი ან სხვა მოთხოვნების შესაბამისად. 

მნიშვნელოვანია აუდიტის ,დოკუმენტაციის დროული მომზადება. აუდიტის დოკუმენტაციის ფორმა, 

შინაარსი და მოცულობა იმდაგვარად უნდა იყოს განსაზღვრული, რომ გამოცდილ აუდიტორს, რომელიც 

მანამდე არ ყოფილა დაკავშირებული მოცემულ კონკრეტულ აუდიტთან. 

თუ, გამონაკლის შემთხვევებში, აუდიტორი აუცილებლად მიიჩნევს რომელიმე ასს-ის ამა თუ იმ 

მოთხოვნიდან გადახვევას, იგი ვალდებულია, დოკუმენტურად ასახოს, როგორ ასრულებს ჩატარებული 

ალტერნატიული აუდიტორული პროცედურები ამ მოთხოვნის მიზანს და აღნიშნოს ამ სტანდარტის 

მოთხოვნიდან გადახვევის მიზეზები. შესაძლებელია, რომ აუდიტორული დასკვნის შედგენის შემდეგ 

წამოიჭრას გარკვეული ტიპის საკითხები. თუ აუდიტორი ცაატარებს ახალ ან დამატებით აუდიტორულ 

პროცედურებს, ან გამოიტანს ახალ დასკვნებს აუდიტორული დასკვნის შედგენის შემდეგ, მაშინ იგი 

ვალდებულია დოკუმენტურად ასახოს ის გარემოებები, რამაც გამოიწვია ზემოაღნიშნული ცვლილებები. ასევე 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ჩატარებული ან დამატებითი ახალი პროცედურების აღწერილობა მოპოვებული 

აუდიტორული მტკიცებულებებისა და გამოტანილი დასკვნების გათვალისწინებით.  ქვეკარი „აუდიტორული 

დასკვნის შედგენის შედეგად წამოჭრილი საკითხები“ ასევე ითვალისწინებს იმ გარემოებებს, რომ დამატებითი 

პროცედურებისა და აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვების შედეგად, რა ცვლილებები შევიტანეთ 

არსებულ აუდიტორულ დასკვნაში და თუ როდის და ვინ შეიტანა შესაბამისი ცვილებები აუდიტის 

დოკუმენტაციაში, ან როდის და ვინ ჩაატარა მათი მიმოხილვა. 

აუდიტის საბოლოო ფაილების დაკომპლექტების შემდეგ, აუდიტორმა არ უნდა გაანადგუროს არანაირი 

აუდიტის დოკუმენტაცია მისი შენახვის პერიოდის ამოწურვამდე. ხკსს 1-ის შესაბამისადფირმებმა უნდა 

შეიმუშაონ პოლიტიკა და პროცედურები გარიგების დოკუმენტაციის შენახვასთან დაკავშირებით1. 

აუდიტორული გარიგების დოკუმენტების შენახვის ვადა, ჩვეულებრივ, შეადგენს აუდიტორის დასკვნის 

                                                                 
1
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შედგენიდან არანაკლებ ხუთ წელს, ან თუ უფრო მეტს, ჯგუფის აუდიტორული დასკვნის შედგენიდან2. 

ასს 230-ში აღნიშნულია, რომ აუდიტორის სამუშაო დოკუმენტები არის აუდიტორის საკუთრება, 

მაგრამ, მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმეტების ნაწილი ან მათი ამონარიდები შეიძლება გადაეცეს სუბიექტს 

აუდიტორის შეხედულებისამებრ, მაგრამ არ შეიძლება სუბიექტის საბუღალტრო ჩანაწერების ჩანაცვლება ამ 

დოკუმენტებით.   

აუდიტორმა უნდა დოკუმენტურად გააფორმოს აუდიტური აზრის დამადასტურებელი მტკიცებულებების 

წარმოდგენის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ყველა მონაცემი, აგრეთვე იმის მტკიცებულებები, რომ 

აუდიტური შემოწმება ჩატარდა აუდიტური საქმიანობის დადგენილი წესების (სტანდარტების) შესაბამისად.  

აუდიტორის სამუშაო დოკუმენტები შიძლება იყოს წარმოდგენილი ქაღალდზე, ფოტოფირზე, 

ელექტრონული სახით ან სხვა ფორმით დაფიქსირებული მონაცემების სახით. ეს დოკუმენტები 

გამოიყენება აუდიტის დაგეგმვისა და ჩატარების დროს; აუდიტორის მიერ შესრულებული სამუშაოს 

მიმდინარე კონტროლისა და შემოწმების განხორციელებისას; აუდიტორის აზრის დასადასტურების 

მიზნით მიღებული აუდიტური მტკიცებულების დასაფიქსირებლად. აუდიტორმა უნდა შეადგინოს  

სამუშაო დოკუმენტები საკმაოდ ვრცლად და დაწვრილებით, რაც აუცილებელია აუდიტის ზოგადად 

გაგების უზრუნველყოფისთვის.   

სამუშაო დოკუმენტაციის რაოდენობრივი და ხარისხოვრები შემადგენლო ბა ფორმირებული 

უნდა იყოს ისეთნაირად, რომ საჭიროების შემთხვევაში აუდიტორმა შეძლოს იმის დემონსტრირება 

მაკონტროლირებელი ორგანოებისთვის და სასამართლოში, რომ მისი აუდიტი კარგად იყო 

დაგეგმილი და შესაბამისად , კონტროლდებო და, აგრეთვე, რომ შეგროვილი მტკიცებულებები 

უტყუარი, საკმარისი და დროულია, ხოლო აუდიტური დასკვნა  შემოწმების შედეგებს შეესაბამება.   

სამუშაო დოკუმენტებში შესული მტკიცებულებები  ინფორმაციის უმნიშვნელოვანეს წყაროს 

წარმოადგენენ, რომლებიც საშუალებას აძლევენ აუდიტორს მიიღოს გადაწყვეტილება აუდიტური 

დასკვნის შესაფერისი ტიპის თაობაზე მოცემულ გარემოებში. ეს მტკიცებულებები შეიძლება საფუძველი 

გახდეს საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებისთვის და სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც ხელს 

უწყობს აუდიტური ორგანიზაციის კლიენტების მუშობის გაუმჯობესებას.  

როგორც უკვე იყო აღნიშნული, აუდიტს სავალდებულო წესით თან უნდა ახლდეს დოკუმენტირება. 

დოკუმენტირების პროცესი იწყება მაშინვე, როგორც კი  აუდიტზე განაცხადი შემოვა. (ნახ. 2.2)   

 

ა უ დ იტ ის ჩა ტ არებ ასთ ან  დ ა კა ვშირებ უ ლ ი წერილ ის  

შ ე დ გ ენა  დ ა  მ ომსა ხუ რებ ის  გ აწ ევაზ ე  ხელ შეკრუ ლ ებ ის  

დ ა დ ება   

 

ს ა ჭირო  ინფ ო რ მ ა ც ი ი ს  შ ე გ რ ო ვ ე ბ ა  ე კ ო ნ ო მ ი კ უ რ  

ს უ ბ ი ე ქ ტ თ ა ნ  

 

 

დ ო ს ი ე ს  შ ე ქ მ ნ ა  

( მ იმდ ინ არე ,  მუ დ მივი ,  

ს პ ე ც ი ა ლ უ რ ი )  

 დ ა ხ უ რუ ლ ი  დ ო სიე  

( მ იმდ ინ არე ,  მუ დ მივი ,  

ს პ ეცია ლ ურ ი ) - 

ა უ დ იტ უ რი  დ ა სკვნის 

შ ე დ გ ენა 

                                                                 
2
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ა უ დ იტ უ რი  დ ა სკვნის მასა ლ ების დ ა დ ოსიეში  შემა ვა ლ ი  

დ ო კუ მენტ ების  ხ ელ მოწერ ა აუ დ იტუ რი  ორ გა ნიზა ც ი ი ს  

ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ თ ა ნ  

 

 

 

ს ა ქმის  ჩა ბა რება  ა რქივში  - დ ოკუ მენტ ების  შენ ახ ვა 

ა რ ა ნა კლ ებ ხუ თ ი  წლ ის გ ანმა ვლ ობ აში .  დ ოკუ მენტ ების  

გ ა ც ემა  ა უ დიტ უ რი  ორგ ანიზ აციის  არ ქივიდ ა ნ  დ ა  მ ათ ი 

გ ა დ ახ ედ ვა ნება დ ართ უ ლ ია მხ ოლ ოდ  ამ ორ გა ნიზა ციის  

ხ ე ლ ძღვა ნელ ის  თ ან ხმო ბით , რო მელ იც  წერ ილ ობით  

უ ნ დ ა იყოს გა ფო რმებუ ლ ი   

 

ნახ. 2.2. აუდიტში დოკუმენტირების სქემა  

პასუხისმგებლობა აუდიტის დოკუმენტირებაზე წამყვან აუდიტორს ეკისრება. წამყვან აუდიტორს 

თავის მხრივ შეუძლია დააკისროს აუდიტის დოკუმენტირებასთან დაკავშირებული სამუშო ასისტენტს, 

თავისთვის კი დაიტოვოს მხოლოდ დოკუმენტირების პროცესზე კონტროლის ფუნქცია. მაგრამ, ეს 

დასაშვებია მხოლოდ აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელობასთან შეთნხმებით, წამყვანი 

აუდიტორების მაღალი დატვირთვის პირობებში და მაშინ, როდესაც ასისტენტი საკმაოდ კომპეტენტურია 

აუდიტის დოკუმენტირების საკითხებში (აუდიტორის ასისტენტის შრომის ანაზღაურების განსაზღვრისას 

მოცემული გარემოების გათვალისწინებით).    

წამყვანი აუდიტორი პირველ რიგში აზუსტებს აუდიტის პროგრამას, მომავალი აუდიტური 

მომსახურების თავისებურებების გათვალისწინებით. 

აუდიტის დაზუსტებული პროგრამის ელემენტების განსაზღვრის შემდეგ წამყვანი აუდიტორი ადგენს 

მომავალი აუდიტისთვის სამუშაო დოკუმენტაციის დაზუსტებულ ჩამონათვალს.   

სამუშაო დოკუმენტები უნდა ჩამოყალიბდეს დროულად: აუდიტის დაწყებამდე, მსვლელობაში 

და დასრულების შემდეგ. ისინი შეიძლება იყოს აუდიტორების მიერ შექმნილი ან მიღბული 

ეკონომიკური სუბიექტისგან, რომლის მიმართ ტარდება აუდიტი, ან სხვა პირებისგან. დოკუმენტირების 

ეტაპისგან დამოუკიდებლად სამუშო ქაღალდები დაჯგუფებული უნდა იყოს შესაბამის ფაილებში: 

„მიმდინარე დოსიე“, „მუდმივი დოსიე“, „სპეციალური დოსიე“.    

მუდმივი დოსიეს  კატეგორიას მიეკუთვნება ის აუდიტური ფაილები, რომლებიც განახლდება ახალი 

ინფორმაციის შემოსვლის მიხედვით, მაგრამ მაინც რჩება მნიშვნელოვან ინფორმაციად. ეს ძლიან 

მოხერხებული ინფორმაციის წყაროა, რომელიც არ კარგავს თავის ღირებულებას წლიდან წლამდე. ასეთი 

ფაილების შემადგენლობაში შეიძლება აუდიტის დაზუსტებული პროგრამის ჩართვა.  აუდირების პროცესში 

ყოველი აუდიტორი აღნიშნავს პროგრამაში შესრულებულ პროცედურებს და  მათი დასრულების თარიღს 

მიუთითებს. სამუშაო დოკუმენტებში აუდიტის კარგად დაგეგმილი დაზუსტებული პროგრამის ჩართვა 

იმაზე მოწმობს, რომ აუდიტი ჩატარებულია მაღალ დონეზე.    

მიმდინარე ფაილები შეიცავენ სამუშაო დოკუმენტებს, რომლებიც ეხება იმ წელს, როდესაც 

ტარდებოდა აუდიტი.  

ფაილების „სპეციალური დოსიე“ შემადგენლობაში ჩართული უნდა იყოს ნორმატიული 
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დოკუმენტები: საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტები, ინსტრუქციები, მეთოდური მითითებები, 

სტატისტიკური დაწესებულებების მონაცემები, პერიოდული გამოცემების ინფორმაცია (სტატიები) და სხვა 

დამხმარე მასალები, რომლებიც ხელს უწყობენ აუდიტის წარმატებით ჩატარებას.    

სამუშაო დოკუმენტაციის ფორმირებისას საჭიროა იმის გათვალისწინება, რომ სამეურნეო სისტემის 

გარეთ მიღებული მტკიცებულებები უფრო საიმედოა, ვიდრე ამ სისტემის ფარგლებში მიღებული 

მტკიცებულებები. გარდა ამისა, მტკიცებულებების საიმედოობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

კლიენტის შიდასამეურნეო კონტროლის სისტემის ეფექტურობის ხარისხი.  

სამუშაო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს ჩანაწერებს აუდიტის დაგეგმვის შესახებ; ჩანაწერებს 

აუდიტის ხასიათის, ჩატარების დროისა და შესრულებული აუდიტური პროცედურების მოცულობის 

შესახებ; აუდიტის მსვლელობაში მიღებული მონაცემების საფუძველზე გაკეთებულ დასკვნებს.   

ჩანაწერები დოკუმენტებში უნდა გაკეთდეს ისეთი საშუალებებით , რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ჩანაწერების დაცულო ბას არქივში სამუშაო დოკუმენტაციის შენახვისთვის 

დადგენილი დროის განმავლო ბაში.  

ეკონომიკური სუბიექტისთვის აუდიტური დასკვნის წარმოდგენის მომენტისთვის მთელი სამუშაო 

დოკუმენტაცია უნდა იყოს შექმნილი (მიღებული) და გაფორმებული.  

აუდიტის სამუშაო დოკუმენტაციაში შემავალი სამუშო დოკუმენტების შემადგენლობა, რაოდენობა 

და შინაარსი განისაზღვრება აუდიტური დავალების ხასიათიდან; აუდიტური დასკვნის ფორმიდან; 

ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის ხასიათიდან და სირთულიდან; ეკონომიკური სუბიექტის 

საბუღალტრო აღრიცხვის მდგომარეობიდან; ეკონომიკური სუბიექტის შიდა კონტროლის სისტემის 

საიმედოობიდან; ცალკე პროცედურების შესრულებისას აუდიტური ორგანიზაციის პერსონალის მუშაობის 

ხელმძღვანელობისა და კონტროლის აუცილებელი დონიდან; აუდიტის პროცესში გამოყენებული 

კონკრეტული მეთოდებიდან და ხერხებიდან გამომდინარე.  

როგორც უკვე იყო ნათქვამი, სამუშაო დოკუმენტაცია აუდიტური ორგანიზაციის საკუთრებაა და მას უფლება 

აქვს თავისი შეხედულებისამებრ განახორციელოს მისთვის კუთვნილი სამუშაო დოკუმენტაციის შეხედულებისამებრ 

გამოყენება, რომელიც რა თქმა უნდა არ ეწინააღმდეგებოდეს კანონს, სხვა სამართლებრივ აქტებსა და პროფესიულ 

ეთიკას. დოკუმეტების ნაწილი ან მათი ამონარიდები შეიძლება გადაეცეს სუბიექტს აუდიტორის 

შეხედულებისამებრ , მაგრამ არ შეიძლება სუბიექტის საბუღალტრო ჩანაწერების ჩანაცვლება ამ 

დოკუმენტებით.   

სამუშაო დოკუმენტაციაში არსებული მონაცემები ია და არ ექვემდებარება გახმაურებას აუდიტური 

ორგანიზაციის მიერ.  

აუდიტის დასრულების შემდეგ სამუშაო დოკუმენტები ექვემდებარება ჩაბარებას აუდიტური 

ორგანიზაციის არქივში სავალდებულო შენახვისთვის. სამუშაო დოკუმენტაცია უნდა ინახებოდეს აკინძული 

სახით, დაკომპლექტებული ფაილებად, ყოველი ფაილი ცალკე აუდიტისთვის, რომელსაც ატარებდა აუდიტური 

ორგანიზაცია. სამუშაო დოკუმენტები, რომლებიც ინახება ფაილებში „მიმდინარე დოსიე“, და „მუდმივი დოსიე,“ 

აკინძული უნდა იყოს გვერდების სავალდებულო მითითებით.   

პერიოდულად აუდირებადი ეკონომიკური სუბიექტების (ანუ მუდმივი კლიენტების) სამუშაო 

დოკუმენტები უნდა ინახებოდეს ერთ შეკვრაში ქრონოლოგიური წესით. მუდმივი და სპეციალური 

დოსიების ფაილები შეიძლება გადატანილ იქნას წლიდან წლამდე ახალი სამუშაო დოკუმენტაციის 

შემადგენლო ბაში . წამყვანმა აუდიტორმა (ან სხვა აუდიტორებმა მისი კონტროლის ქვეშ) უნდა 

აღნიშნოს დოკუმენტებზე მომხდარი ცვლილებები , თუ ასეთს ადგილი ქონდა, მიუთითოს 

ცვლილებების შეტანის თარიღი და ხელი მოაწეროს.  

სამუშაო დოკუმენტაციის დაცულობას, გაფორმებას და მის გადაცემას არქივში ორგანიზებას 
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უწევს წამყვანი აუდიტორი, რომელიც პასუხს აგებს კონკრეტულ აუდიტურ შემოწმებაზე, ხოლო 

დაძაბული გრაფიკის პერიოდებში - აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელო ბის მიერ 

უფლებამოსილი პირი.   

პასუხისმგებელი პირის გვარი, სახელი და მამის სახელი მიეთითება სამუშაო დოკუმენტაციის 

ბოლოს, იქვე უნდა იყოს ხელმოწერაც.  

სამუშაო დოკუმენტაციის გაცემა, რომელიც ასახავს აუდიტის ჩატარების პროცესს და ჩატარებულ აუდიტს, 

აუდიტური ორგანიზაციის მუშაკებისთვის, რომლებიც არ მონაწილეობენ მოცემული ეკონომიკური სუბიექტის 

აუდიტში, არ დაიშვება. თავისუფლად ხელმისაწვდომია სამუშაო დოკუმენტაცია მხოლოდ აუდიტური ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელობისთვის, მოცემულ აუდიტზე პასუხისმგებელი აუდიტორებისთვის, აგრეთვე ფირმის შიდა აუდიტის 

და „გონივრული (ანალიტიკური) ცენტრის“ მუშაკებისთვის. სამუშაო დოკუმენტაციის დაკარგვის ან დაღუპვის 

შემთხვევაში, აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა უნდა დანიშნოს სამსახურებრივი გამოძიება. სამსახურებრივი 

გამოძიების შედეგები ფორმდება შესაბამისი აქტით.    

სამუშაო დოკუმენტაცია უნდა ინახებოდეს აუდიტური ორგანიზაციის არქივში არანაკლებ ხუთი 

წელი. კლიენტის განმეორებითი შემოწმების შემთხვევებში შენახვის ვადა გრძელდება ხუთი წლით 

აუდიტური დასკვნის ხელმოწერის თარიღიდან.  

სამუშაო დოკუმენტაციის არქივიდან ამოღებისას ახალი აუდიტისთვის მტკიცებულებების 

შემადგენლობაში გადასატანად ფორმულარის გრაფაში „შენიშვნა“ წინა აუდიტისთვის დოკუმენტირების 

ასახვისათვის წამყვანმა აუდიტორმა ამოღებული სამუშაო დოკუმენტაციის დასახელების გასწვრივ უნდა 

აღნიშნოს ამოღების თარიღი და მიზეზი, და დაადასტუროს თავისი ხელმოწერით.   

ყოველ სამუშაო დოკუმენტს უნდა ქონდეს საიდენტიფიკაციო პარამეტრები (კლიენტის სახელი, 

აუდიტით მოცული პერიოდი, შინაარსის აღწერა, პირის გვარი და ინიციალები, რომელმაც მოამზადა 

დოკუმენტი, დოკუმენტის მომზადების თარიღი და ინდექსის კოდი).   

სამუშო დოკუმენტებში უნდა იყოს შეტანილი ინდექსები და ჯვარედინი მითითებები იმისათვის, რომ 

გაადვლდეს მათი ორგანიზება ფაილებში.  

მზა სამუშაო დოკუმენტები გარკვევით და ნათლად უნდა ახასიათებდეს აუდიტის ჩარჩოებში შსრულებულ 

სამუშაოს: წერილობითი ფორმით შედგენილი ანგარიშის მეშვეობით, რომელსაც აქვს მემორანდუმის სახე; აუდიტის 

პროგრამაში აუდიტის პროცედურების  ჩანიშნვების დახმარებით;  სამუშაო დოკუმენტებში არსებულ ჩანაწერებში 

აღნიშვნების მეშვეობით.   

აღნიშვნები სამუშაო დოკუმენტებში კეთდება ნიშნულით, რომლებიც დაისმება ჩანაწერების 

ცალკეული ელემენტების გვერდით.  

 

2.6. აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის 

      მსვლელობაში თაღლითობისა და შეცდომების განხილვაზე 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მსვლელობაში თაღლითობისა და შეცდომების შემთხვევების 

განხილვისას აუდიტორის მოვალეობების მიმართ  სტანდარტების დადგენა და რეკომენდაციების მომზადება ISA 

240-ის „აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში თაღლითობასთან დაკავშირებით“ 

მიზანს წარმოადგენს. ამ სტანდარტით გათვალისწინებულია აუდიტორის მოვალეობა აუდიტური პროცედურების 

დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში განიხილოს ფინანსური ანგარიშგების არსებითი დამახინჯებების 

რისკი, რომლებიც წარმოიქმნება თაღლითობის ან შცდომების შედეგად. 
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ტერმინი „თაღლითობა“ განისაზღვრება როგორც  ხელმძღვანელობის შემადგენლობიდან ერთი ან 

რამდენიმე პირის, სუბიექტის თანამშრომლების ან მესამე პირების მიერ ჩადენილი წინასწარგანზრახული 

ქმედება, რომელმაც  ფინანსური ანგარიშგების არასწორი წარმოდგენა გამოიწვია. თაღლითობას მიეკუთვნება 

ისეთი ქმედებები, როგორიც არის  მანიპულაცია, ფალსიფიცირება, სააღრიცხვო ჩანაწერების ან დოკუმენტების 

შეცვლა; სააღრიცხვო ჩანაწერებში ან დოკუმენტებში ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის დამალვა ან 

გამოტოვება; აღრიცხვაში არარსებული ოპერაციების ასახვა; სააღრიცხვო პოლიტიკის წინასწარგანზრახული 

არასწორი გამოყენება.   

ტერმინი „შეცდომა“ განიმარტება მოცემულ სტანდარტში როგორც ფინანსურ ანგარიშგებაში 

წინასწარი განზრახვის გარეშე ჩადენილი ცდომილებები (მათემატიკური შცდომები საბუღალტრო 

აღრიცხვის მონაცემებში, ფაქტების გამორჩენა ან მათი არასწორი ინტერპრეტირება, სააღრიცხვო 

პოლიტიკის არასწორი გამოყენება).   

 სტანდარტის „პასუხისმგებლო ბა თაღლითობის თავიდან აცილებასა და გამოვლენაზე “ 

ნაწილში ნათქვამია, რომ თაღლითობისა და შეცდომების ფაქტების თავიდან აცილების და გამოვლენის 

მოვალეობები ეკისრებათ როგორც ხელმძღვანელო ბითი უფლებამოსილებებით აღჭურვილი პირებს, 

აგრეთვე სუბიექტის ხელმძღვანელო ბას, და ხორციელდება საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა 

კონტროლის ადეკვატური სისტემების დანერგვისა და უწყვეტი კონტროლის გზით, რომლებიც ხელს 

უწყობენ თაღლითობისა და შეცდომების ფაქტების შემცირებას. თუმცა ეს სისტემები სრულად არ 

გამორიცხავენ, არამედ მხოლოდ ამცირებენ თაღლითობისა და შეცდომების შესაძლებლო ბას.   

სტანდარტის „აუდიტორის პასუხისმგებლობები“-ს თანახმად  აუდიტის დაგეგმვის პროცესში 

თაღლითობის ან შეცდომების შედეგად ფინანსური ანგარიშგების არსებითი დამახინჯებების რისკის 

შესამცირებლად აუდიტორმა უნდა მოითხოვოს ხელმძღვანელობისგან მონაცემები თაღლითობისა და 

შეცდომების ადრე გამოვლენილი ნებისმიერი ფაქტის შესახებ და შეაფასოს თაღლითობის ან შეცდომების 

ფინანსური ანგარიშგების არსებითი დამახინჯებების რისკი; მიღებული შეფასებიდან გამომდინარე, 

შეიმუშვოს აუდიტის პროცედურები, რათა უზრუნველყოს საკმარისი ურყეობა იმაში, რომ 

დამახინჯებები, რომლებიც იყო თაღლითობის ან შეცდომების შედეგი და არსებითია ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის მთლიანობაში, გამოვლენილია.   

აუდიტის ჩატარების დროს ჩვეულებრივ შეცდომების გამოვლენის ალბათობა უფრო მაღალია, ვიდრე 

თაღლითობის ფაქტების გამოვლენის ალბათობა, რომელსაც, როგორც წესი, თან ერთვის დაფარვაზე 

მიმართული ქმედებები. ამასთან, ყოველთვის არსებობს მუდმივი რისკი, რომ შიდა კონტროლის სისტემა ვერ 

იფუნქციონირებს მოსალოდნელი ეფექტურობით, რის გამოც საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა 

კონტროლის ნებისმიერი სისტემა შეიძლება აღმოჩნდეს არაეფექტური თაღლითობის წინააღმდეგ, რომელიც 

ჩადენილ იქნა მომსახურე პერსონალს შორის საიდუმლო გარიგების გზით, ან ხელმძღვანელობის მიერ 

ჩადენილი თაღლითობის წინააღმდეგ.   

„პროფესიული სკეპტიციზმი“-ს ნაწილში გათვალისწინებულია, რომ აუდიტორი აუდიტის 

დაგეგმვასა და ჩატარებას უნდა მიუდგეს პროფესიული სკეპტიციზმით ISA 200-ის „დამოუკიდებელი 

აუდიტორის საერთო ამოცანები და აუდიტის ჩატარება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისად“. აღნიშნული მიდგომა რეკომენდებულია ისეთი შემთხვევების აღმოჩენისა და 

შეფასებისთვის, როგორიცაა :    

• ასპექტები, რომლებიც ზრდიან ფინანსური ანგარიშგების არსებითი უზუსტობის რისკს 

თაღლითობისა და შეცდომების შედეგად (მაგალითად, ხელმძღვანელობის დახასიათებები და მისი 

გავლენა კონტროლის გარემოზე, მრეწველობის დარგის მდგომარეობა, საოპერაციო მახასიათებლები და 

ფინანსური სტაბილურობა);  

• გარემოებები, რომლებიც ეჭვს იწვევენ აუდიტორში ფინანსური ანგარიშგების არსებითი 

დამახინჯებების არსებობაში;   
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• მტკიცებულების მიღება (მათ შორის აუდიტორის მიერ წინა აუდიტორის შდეგების ცოდნა), 

რომელიც ეჭვს იწვევს ხელმძღვანელობის განცხადებების საიმედოობაში.  

როგორც ნათქვამია ქვეკარში „განხილვა გარიგების შემსრულებელ ჯგუფის წევრებს შორის“, 

აუდიტის დაგეგმვისას აუდიტორმა აუდიტური გუნდის სხვა წევრებთან ერთად უნდა განიხილოს 

საკითხი სუბიექტის მიდრეკილების შესახებ  არსებითად დაამახინჯოს ფინანსური ანგარიშგება 

თაღლითობისა და შეცდომების შედეგად.   

 „რისკის შესაფასებელი პროცედურები და შესაბამისი ქმედებები“ ნაწილის პირობების შესაბამისად 

აუდიტის დაგეგმვისას აუდიტორმა უნდა მიმართოს მოთხოვნით ხელმძღვანელობას, რათა:  

    • მიიღოს: 

— ხელმძღვანელო ბისგან თაღლითობისა და შეცდომების შედეგად ფინანსური ანგარიშგების 

არსებითი დამახინჯებების რისკისა და  

— ასეთი რისკის მართვისთვის ხელმძღვანელობის მიერ ორგანიზებული საბუღალტრო აღრიცხვისა და 

შიდა კონტროლის სისტემების გაგება;  

• მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ არის ხელმძღვანელობის მიერ ორგანიზებული 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემები შეცდომების თავიდან ასაცილებლად და 

გამოსავლენად;   

• გაარკვიოს, ცნობილია თუ არა ხელმძღვანელობისთვის თაღლითობის ფაქტების შესახებ, 

რომლებმაც უარყოფითი გავლენა იქონიეს სუბიექტზე, ან თაღლითობაზე ეჭვის შემთხვევები და თუ არის 

რეაგირება განხორციელებული შესაბამისი გამოძიების ჩატარებით;  

 • გაარკვიოს, იყო თუ არა გამოვლენილი ხელმძღვანელობის მიერ არსებითი შცდომების 

ფაქტები.  

როდესაც აუდიტორი შეეჯახება გარემოებებს, რომლებიც თაღლითობისა და შეცდომების 

შედეგად ფინანსური ანგარიშგების არსებითი დამახინჯებების არსებობაზე მიუთითებენ, მან უნდა 

განახორციელოს პროცედურები მხოლოდ ფინანსურ ანგარიშგებაში არსებითი დამახინჯებების 

არსებობის დასადგენად.    

უზუსტობების აღმოჩენისას აუდიტორმა უნდა გაანალიზოს , ხომ არ არის ეს დამახინჯება 

თაღლითო ბის მიმანიშნებელი, და დადებითი პასუხის შემთხვევაში განიხილო ს დამახინჯების 

კავშირი აუდიტის სხვა ასპექტებთან , განსაკუთრებით ხელმძღვანელო ბის განცხადებების 

საიმედოობის მიმართებაში .  

იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმეში ჩართულნი არიან პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობის წევრები 

(მაშინაც კი, თუ დამახინჯებების სიდიდე არსებითი არ არის ფინანსური ანგარიშგებისთვის), პრობლემა 

შეიძლება უფრო ღრმა იყოს. აუდიტორმა უნდა შეამოწმოს ადრე მიღებული მტკიცებულებების 

საიმედოობა, რადგან გამორიცხული არ არის, რომ წარმოიქმნება ეჭვი წარმოდგენილი განცხადებების 

სისრულესა და სიმართლეში და საბუღალტრო ჩანაწერების და დოკუმენტაციის ნამდვილობაში. 

მტკიცებულებების საიმედოობის შემოწმებისას აუდიტორმა უნდა შეაფასოს მორიგების/გარიგების 

ალბათობა თანამშრომლებს, ხელმძღვანელობასა და მესამე პირებს შორის. თუ ხელმძღვანელობა, 

განსაკუთრებით მაღალ დონეზე, დაკავშირებულია თაღლითობასთან, აუდიტორმა შეიძლება ვერ მიიღოს 

ყველა დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია აუდიტის ჩასატარებლად და ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

ანგარიშის (დასკვნის) შესადგენად.   

 აუდიტორი თუ ადასტურებს ან არ შეუძლია გააკეთოს დასკვნა იმის შესახებ, იყო თუ არა 
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არსებითად დამახინჯებული ფინანსური ანგარიშგება თაღლითობისა და შეცდომების შდეგად, მაშინ 

აუდიტორმა უნდა განიხილოს ამის შედეგები აუდიტის დასკვნის მომზადების დროს. სახელმძღვანელო 

მასალა დამახინჯებების შეფასებისთვის და მათი თავისებურებების, აგრეთვე აუდიტურ ანგარიშზე 

(დასკვნაზე) მათი გავლენის შესახებ შესულია ISA 320-სა „არსებითობა აუდიტის დაგეგმვისა და ჩატარების 

დროს“  და ISA 700-ში „მოსაზრებების ჩამოყალიბება და დასკვნის წარდგენა ფინანსური ანგარიშგების 

შესახებ“.    

სტანდარტის ნაწილში „დოკუმენტირება“ მოთხოვნილია, რომ აუდიტორმა მოახდინოს აუდიტური 

შეფასების პროცესში აღმოჩენილი თაღლითობის რისკის ფაქტორების და ამ ფაქტორებზე აუდიტორის 

მოსაზრებებისს დოკუმენტირება. თუ აუდიტის მსვლელობაში დადგენილი იყო თაღლითობის რისკის 

ფაქტორები, რომლებმაც დაარწმუნეს აუდიტორი დამატებითი აუდიტური პროცედურების ჩატარების 

აუცილებლობაში, მაშინ მან დოკუმენტურად უნდა გააფორმოს ასეთი რისკის ფაქტორების არსებობა და 

აუდიტორის გამოხმაურება მათზე.   

აუდიტორმა ასევე უნდა მიიღოს წერილობითი განცხადებები ხელმძღვანელობისგან, რომლებშიც 

ხელმძღვანელობა:   

• ადასტურებს თავის მოვალეობებს, რომლებიც დაკავშირებულია თაღლითობისა და შეცდომებისგან თავის 

არიდების და მათი გამოვლენისთვის შექმნილი საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების 

დანერგვასთან;   

• მიიჩნევს, რომ ფინანსური ანგარიშგების უზუსტობები, რომლებიც აუდიტორმა შეაგროვა აუდიტის 

ჩატარების დროს, არაარსებითია ცალ-ცალკე და ერთობლივად ფინანსური ანაგარიშგებისთვის მთლიანობაში 

(ასეთი მუხლების მოკლე აღწერა შესული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის განცხადებაში ან დართული უნდა 

იყოს განცხადებასთან);    

• უმხელს აუდიტორს ნებისმიერ თაღლითობასთან ან თაღლითობის ეჭვთან დაკავშირებულ ყველა 

მნიშვნელოვან ფაქტს, რომელიც ცნობილია ხელმძღვანელობისთვის და გავლენა იქონია სუბიექტზე;    

• უმხელს აუდიტორს ჩატარებული რისკების შეფასების შედეგებს, რომლის საფუძველზეც ფინანსური 

ანგარიშგება შეიძლება შეიცავდეს არსებით დამახინჯებებს თაღლითობისა და შეცდომების სახით.   

აუდიტორი ვალდებულია შესაძლო მოკლე ვადებში შეატყობინოს ხელმძღვანელობას იმ ფაქტების 

შესახებ, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს ფინანსურ ანგარიშგებაზე. ხელმძღვანელობის ინფორმირება 

აუდიტორმა უნდა მოახდინოს იმ შემთხვევაშიც კი, , თუ აუდიტორი ეჭვობს, რომ ჩადენილი იყო თაღლითობა, 

მიუხედავად იმისა, რომ  შესაძლო შედეგები ფინანსური ანგარიშგებისთვის არ იქნებოდა არსებითი; წინასწარ 

გაანალიზოს ყველა გარემოება სუბიექტის შესაბამისი წარმომადგენლის შერჩვისას, რომელსაც უნდა ეცნობოს 

თაღლითობის შესაძლო ან ნამდვილი ფაქტების ან არსებითი შეცდომის შესახებ, აგრეთვე შეაფასოს მათ 

ჩადენაში სუბიექტის უმაღლესი ხელმძღვანელი პირების მონაწილეობის ალბათობა.   

მოცემულია განმარტებები იმის შესახებ, რომ გარკვეულ გარემოებებში კონფიდენციალობის დაცვა 

აუდიტორის მიერ არ არის სავალდებულო კანონის ან სასამართლო გადაწყვეტილების თანახმად.  

აუდიტორს აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება აუდიტის ჩატარებაზე უარის თქმის შესახებ, თუ 

სუბიექტი არანაირ ზომებს არ ღებულობს  თაღლითობასთან დაკავშირებული სიტუაციის გამოსასწორებლად, 

თუნდაც თაღლითობის შედეგები არ იყოს არსებითი ფინანსური ანგარიშგებისთვის. სტანდარტში 

აღნიშნულია, რომ იმ ფაქტორთა რიცხვს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიონ აუდიტორის 

გადაწყვეტილებაზე მიეკუთვნება ეჭვი, რომ სუბიექტის უმაღლესი ხელმძღვანელობის პირები კავშირში 

არიან ჩადენილ თაღლითობასთან, რამაც შეიძლება ეჭვის ქვეშ დააყენოს ხელმძღვანელობის განცხადებების 

უტყუარობა. გარდა ამისა, თუ კლიენტი უარს აცხადებს მისცეს მოქმედ აუდიტორს მისი საქმეების 

განხილვის ნებართვა, მაშინ ამის შესახებ უნდა ეცნობოს აუდიტორს, რომელმაც მიიღო მოწვევა აუდიტის 

ჩატარებაზე.  
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აუდიტის ხასიათსა და მოცულობაზე სახელმწიფო სექტორში შეიძლება გავლენა იქონიოს 

საკანონმდებლო აქტებმა, დადგენილებებმა, ინსტრუქციებმა და სამინისტროს დირექტივებმა, რომლებიც  

თაღლითობისა და შეცდომების ფაქტების გამოვლენას ეხება. ამ ნორმატიული აქტების მოთხოვნებმა 

შეიძლება შეზღუდოს აუდიტორის შესაძლებლობა გამოიტანოს საკუთარი აზრი, ხოლო აუდიტური 

დავალების პირობებით შეიძლება დაწესდეს ვალდებულება შესაბამისი პირების ინფორმირება თაღლითობის 

ფაქტების შესახებ. ასე, მაგალითად, თაღლითობის ფაქტების გამოვლენის ოფიციალურად დაკისრებულ 

მოვალეობებთან დამატებით საზოგადოებრივი ფულადი სახსრების გამოყენებით  ნავარაუდევია, რომ 

თაღლითობის საკითხებს მეტი ყურადღება დაეთმობა და აუდიტორებმა უფრო მეტად უნდა გაამართლონ 

საზოგადოების მოლოდინი თაღლითობის გამოვლენასთან მიმართებაში.  

ISA 240-ის №1 დანართში მოყვანილია თაღლითობის რისკის ფაქტორების მაგალითები, რომლებიც 

დაკავშირებულია დამახინჯებებთან თაღლითობის შედეგად, მათ შორის ფინანსური ანგარიშგების 

თაღლითური შედგენისა და აქტივების უკანონოდ მითვისების მაგალითები.    

ფინანსური ანგარიშგების თაღლითური შედგენის შედეგად დამახინჯებებთან დაკავშირებული 

თაღლითობის რისკის ფაქტორები დაჯგუფებულია სამ კატეგორიად:  

• ხელმძღვანელობის დახასიათებები და მისი გავლენა საკონტროლო გარემოზე (მოცემული 

ფაქტორები მიეკუთვნება ხელმძღვანელობის უნარიანობას, მისი მხრიდან ზეწოლას, ხელმძღვანელობის 

სტილს და დამოკიდებულებას შიდა კონტროლის საშუალებების და ფინანსური ანგარიშგების შედგენის 

პროცესის მიმართ);   

• დარგის მდგომარეობა ( ამ ფაქტორებს მიეკუთვნება ეკონომიკური და მარეგულირებელი 

გარემო, რომელშიც მუშაობს სუბიექტი);  

• საოპერაციო მახასიათებლები და ფინანსური სტაბილურო ბა (რისკის ეს ფაქტორები 

მიეკუთვნება სუბიექტის სტრუქტურის ხასიათსა და სირთულეს, მის სამეურნეო ოპერაციებს, 

სუბიექტის ფინანსურ მდგომარეობას და მის მომგებიანობას).    

აქტივების  უკანო ნო დ  მითვისების  შედეგად  დამახინჯებებთან  დაკავშირ ებული  

თაღ ლითო ბის  რ ისკის  ფ აქტო რ ები  დაიყო ფ ა  ო რ  კატეგო რ იად :   

• აქტივების ადვილად მითვისება უკანონო გზით (ეს ფაქტორები მიეკუთვნება სუბიექტის 

აქტივების ხასიათს და მათი ადვილად მოპარვის შესაძლებლობას);  

• კონტროლის საშუალებები (მოცემულ ფაქტორებს მიეკუთვნება აქტივების უკანონოდ მითვისების 

თავიდან აცილების ან აღმოჩენისათვის ორგანიზებული კონტროლის საშუალებების უკმარისობა).  

ISA 240-ის №2 დანართში მოყვანილია პროცედურების მოდიფიცირების მაგალითები, რომლებიც 

გამიზნულია თაღლითობით გამოწვეული არსებითი უზუსტობის შეფასებული რისკების აღსაკვეთად. 

კერძოდ, ამ სტანდარტში წარმოდგენილია აუდიტორის შესაძლო გამოხმაურებების შემდეგი კონკრეტული 

მაგალითები:      

• საწარმოო ფართების მონახულება ან ტესტირების ჩატარება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე 

(მაგალითად, ინვენტარიზაციის ჩატარება ოფისებში ან ნაღდი ფულადი სახსრების მოულოდენელი 

გადათვლა);   

• თხოვნით მიმართვა წლის ბოლოსთვის ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ;   

• შემოწმებების ანალიტიკური პროცედურების ჩატარება მაქსიმალურად დეტალურ დონეზე 

(მაგალითად, ობიექტებისა და საწარმოო ხაზების ჭრილში გაყიდვების მოცულობის და გასაყიდი 

საქონლის თვითღირებულების შედარება აუდიტორის მოლოდინებთან) ;      
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•  

• კომპიუტერზე განხორციელებული ჩანაწერებისა და ოპერაციების ერთობლიობის შემოწმება;  

• სუბიექტის (სადაც ტარდებოდა აუდიტი)  ფარგლებს გარეთ გარე წყაროებიდან დამატებითი 

აუდიტური მტკიცებულებების მოპოვება;   

ISA 240-ის №3 დანართს ეწოდება „იმ გარემოებების მაგალითები, რომლებიც მიუთითებენ  

თაღლითობის ალბათობაზე“. ამ დანართში გარემოებების სახით, რომლებიც მიუთითებენ დამახინჯებებზე, 

ჩამოთვლილია შემდეგი:  

• აუდიტური შემოწმების ჩატარების არარეალური ვადები, რომლებსაც ადგენს 

ხელმძღვანელობა;  

    • ხელმძღვანელობის მიერ აუდიტის მასშტაბების შეზღუდვა;  

• დოკუმენტური გაფორმების თვალსაზრისით უჩვეულო მტკიცებულებები, მაგალითად, 

დოკუმენტების შეცვლა შესწორებების ხელით შეტანის გზით, ხელით შედგენილი დოკუმენტები, 

რომლებიც ჩვეულებრივ უნდა შედგეს ელექტრონულად და შემდეგ ამოიბეჭდოს;   

• ინფორმაციის წარმოდგენა უხალისოდ და დიდი დაგვიანებით ;   

• მნიშვნელოვნად დაუსრულებელი ან არაადეკვატურ ი სააღრიცხვო ჩანაწერები;  

    • დაუდასტურებელი სამეურნეო ოპერაციები;  

• არსებითი შეუთანხმებლობა მოსალოდნელ მნიშვნელობებთან, რომლებიც გაიხსნა 

ანალიტიკური პროცედურების შესრულების მსვლელობაში;  

• ზოგიერთი თანამშრომლის და თანამდებობის პირის ცხოვრების გაუმართლებლად მაღალი 

დონის მტკიცებულებები;  

•  დიდხანს დაუფარავი ნაშთები დებიტორული დავალიანების ანგარიშებზე;   

• მონაცემთა კომპიუტერულ დამუშავების კონტროლის არაადეკვატური საშუალებები 

(მაგალითად, დიდი რაოდენობით შეცდომები მონაცემთა დამუშვებისას, შფერხებები შედეგების 

დამუშვებაში და ანგარიშების მომზადებაში).   

ISA 240-ის  საფუძველზე  არაკეთილსინდისიერი ქმედებების შედეგად თაღლითობასთან დაკავშირებული 

რისკის ფაქტორები მოყვანილია ნახაზზე 2.3.     

 

არკეთილსინდისიერი ქმედებების შედეგად მიღებულ 

დამახინჯებებთან დაკავშირებული რისკის ფაქტორები 

 

 

ფ ინანსური ა ნგარიშგების ა რაკეთილსინდისიერად  

შ ედ გენის შედეგად მიღებულ დამახინჯებებთა ნ 

დ ა კავშირებული  რისკის ფაქტორები 

 ა ქტივების უკა ნონოდ მითვისების შედეგად მიღებულ 

დ ა მახინჯებებთან  დაკავშირებული რისკის ფაქტორები 

  

რ ისკის ფაქტორები, რომლებიც მიეკუთვნება ა უდირებადი  რ ისკის ფაქტორები, რომლებიც დაკა შირებულია 
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პირ ის ხელმძღვა ნელობას  და მის გავლენას საკონტროლო 

გ ა რემოზე (ხელმძღვანელობა დაინტერესებულია 

შ ემოსავლების  შემცირების არასათა ნადო  ხერხის 

გ ა მოყენებაში   დასაბეგრი  ბაზის შესამცირებლად,  

ხ ელ მძღვა ნელობა არ  რეაგირებს მაკონტროლირებელი 

ო რ განოების წინადადებებზე  და შენიშვნებზე  და ა.შ.) 

ა ქტივების მითვისების და მტკიცებასთა ნ (ნაღდი ფულის 

მ ს ხვილი თა ნხების ბრუნვა , მატერიალური  დანაზოგების  

თა ვისებურებები,  ადვილად რეა ლიზებადი ა ქტივების 

ა რსებობა, საბაზრო  მიმზიდველობასთა ნ  და მფლობელის 

გ ა ნსაზღვრის ნიშნების არარსებობასთა ნ შეთა ვსებული 

მ ცირე ზომის ძირითა დი სახსრების ა რსებობა)  

  

რ ისკის ფაქტორები, რომლებიც მიეკუთვნება ა უდირებადი 

პირ ის საქმიანობის სფეროს მდგომარეობას 

(კო ნკურენტული  ბრძოლის მაღალი  დონე,  დარგის 

დ ა კნინება, რომელსაც  თა ნ ა ხლავს გაკოტრების რიცხვის 

ზ რ და) 

რ ისკის ფაქტორები, რომლებიც დაკა შირებულია 

კო ნტროლის საშუალებებთა ნ  (სათანადო 

ზ ედა მხედველობის  ა რარსებობა აუდირებადი პირის 

ხ ელ მძღვა ნელობის  მხრიდან, ოპერაციების სათა ნადოდ 

დ ო კუმენტირების  არარსებობა) 

  

რ ისკის ფაქტორები, რომლებიც მიეკუთვნება სამეურნეო  

ს ა ქმია ნობისა და ფინანსური სტაბილურობის  

მ ა ხასიათებლებს  

  

 

ნახ. 2.3. რისკის ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულია არაკეთილსინდისიერი  ქმედებების 

შედეგად მიღებულ დამახინჯებებთან  

 

2 .7. კანონებისა და ნორმატიული აქტების გათვალისწინება ფინანსური 

ან გარიშგების აუდიტის დროს 

სტანდარტების დადგენა და რეკომენდაციების წარმოდგენა აუდიტორის მოვალეობის მიმართ 

გაითვალისწინოს კანონები და ნორმატიული აქტები ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დროს ასახულია ISA 

250–ში „კანონმდებლობის გათვალისწინება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დროს“. ISA 250–ის 

განმარტებებში ტერმინი „შეუსაბამობა“ განსაზღვრულია შემდეგნაირად: სამეურნეო სუბიექტის წინასწარგან-

ზრახული თუ უნებლიე ქმედება. რომლებიც ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას. ასეთ ქმედებებს 

განეკუთვნება ის ოპერაციები, რომლებიც შესრულდა სამეურნეო სუბიექტის მიერ ან მისი სახელით, 

მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების, ხელმძღვანელობის ან თანამშრომლების მიერ. 

შეუსაბამობაში არ იგულისხმება სამეურნეო სუბიექტის მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი 

პირების, ხელმძღვანელობის ან თანამშრომლების მიერ პირადი ქცევის ნორმების დარღვევა (რასაც 

კავშირი არა აქვს სამეურნეო სუბიექტის კომერციულ საქმიანობასთან)..  

 აღინიშნება, რომ აუდიტორს აუდიტური მომსახურების დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში, 

აგრეთვე აუდიტის შეფასებისა და შედეგების წარმოდგენისას გააზრებული უნდა ქონდეს, რომ 

სუბიექტის მიერ კანონებისა და ნორმატიული აქტების დაუცველობამ შეიძლება არსებითი გავლენა 

იქონიოს ფინანსურ ანგარიშგებაზე. მითითებულია, რომ დაუცველობის ფაქტების გამოვლენა, მათი 

არსებითობის მიუხედავად, ეჭვის ქვეშ აყენებს სუბიექტის ხელმძღვანელობისა და მუშაკების 

პატიოსნებას და  აუდიტის სხვა ასპექტებისთვის შესაძლო შედეგების ანალიზს მოითხოვს. ნათქვამია, 

რომ კანონები და ნორმატიული აქტები მნიშვნელოვნად განსხვავდება აუდიტის ასპექტებთან 

მიმართებაში, ხოლო კანონებისა და ნორმატიული აქტების დაუცველობამ შეიძლება გამოიწვიოს 

სუბიექტისთვის ისეთი ფინანსური შედეგები, როგორც ჯარიმები, სასამართლო პროცესები. 

ხაზგასმულია , რომ კანონები და ნორმატიული აქტები განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყანაში და ამიტომ, 

სავარაუდოდ, აუდიტის ეროვნულ სტანდარტებს ექნება უფრო კონკრეტული ხასიათი კანონებისა და 

ნორმატიული აქტების აუდიტზე გავლენის განსაზღვრის ნაწილში. აღნიშნულია, რომ მოცემული 

საერთაშორისო სტანდარტი გამოიყენება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მიმართ, მაგრამ არ 

გამოიყენება სხვა დავალებების შესრულებისას, რომელთა ჩარჩოებში აუდიტორმა სპეციალურად უნდა 

შეამოწმოს გარკვეული კანონებისა და ნორმატიული აქტების დაცვა და მოამზადოს ცალკე ანგარიში.         
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 ხელმძღვანელობა ვალდებულია დაიცვას საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტები ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტის დროს. ჩამოთვლილია პროცედურები, რომლებიც ხელს უწყობენ დაუცველობის 

ფაქტების თავიდან აცილებას და გამოვლენას:  

• კონტროლი კანონმდებლობის მოთხოვნების ცვლილებებზე და იმის გარანტირება, რომ 

საოპერაციო პროცედურები შეესაბამება ასეთ მოთხოვნებს;  

• შიდა კონტროლის შესაბამისი სისტემების შემუშავება და ფუნქციონირება;  

• შიდა განაწესის შემუშავება, გამოქვეყნება და დაცვა;   

• იმის გარანტირება, რომ თანამშრომლებს შესწავლილი და გაგებული აქვთ შიდა განაწესის 

გათვალისწინებული წესები, კონტროლი შიდა განაწესის წესების დაცვაზე და დისციპლინარული 

ზომების გამოყენება იმ თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც არ იცავენ ამ წესებს;    

• კონსულტანტების მოწვევა საკანონმდებლო მოთხოვნების ცვლილებებზე 

მონიტორინგისთვის;   

• ძირითადი კანონების რეესტრის წარმოება, რომლებიც უნდა დაიცვას სუბიექტმა მისი დარგის 

ფარგლებში, აგრეთვე საჩივრების წიგნის წარმოება.   

მსხვილ ორგანიზაციებში ამ პროცედურებს შიძლება დაემატოს შესაბამისი მოვალეობების დაკისრება 

შიდა აუდიტის განყოფილებას ან აუდიტის კომიტეტს.  

ასს 250-ის „აუდიტორის მიერ კანონმდებლობის დაცვის გათვალისწინება“ ნაწილის მოთხოვნების 

თანახმად აუდიტორი პასუხისმგებელი არ არის და არც შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი 

კანონმდებლობის დაუცველობის თავიდან აცილებაზე, მაგრამ ყოველწლიური აუდიტის ჩატარებამ 

შეიძლება ხელი შეუწყოს ამის თავიდან აცილებას. პირველ რიგში, აუდიტორი უნდა გაეცნოს კლიენტის 

საქმიანობის მარეგულირებელი კანონებისა და ნორმატიული აქტების შინაარსს და განიხილოს ეს 

პრობლემა სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან, ხოლო შემდეგ შეასრულოს კანონებისა და ნორმატიული 

აქტების დაუცველობის გამოვლენაზე მიმართული პროცედურები, რომლებიც გათვალისწინებული 

უნდა იყოს ფინანსური ანგარიშგების შედგენისას, კერძოდ კი: კითხვით მიმართოს  ხელმძღვანელობას, 

იცავს თუ არა სუბიექტი მოქმედ კანონებსა და ნორმატიულ აქტებს და შეამოწმოს მიმოწერა შესაბამის 

მარეგულირებელ ორგანოებთან და ლიცენზირების ორგანოებთან.     

აუდიტორი ვალდებულია მიიღოს იმ კანონებისა და ნორმატიული აქტების დაცვის საკმარისი და შესაფერისი 

მტკიცებულებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფინანსურ ანგარიშგებაში არსებითი თანხების განსაზღვრაზე და 

მოკვლეულ მონაცემებზე. მან აგრეთვე უნდა მიიღოს ხელმძღვანელობის წერილობითი განცხადება იმის თაობაზე, რომ 

აუდიტორისთვის მიწოდებულია ინფორმაცია, რომელიც წარმოდგენილია კანონებისა და ნორმატიული აქტების 

დაუცველობის არსებული ან შესაძლო ფაქტების გათვალისწინებით, რომელთა გავლენაც ასევე გათვალისწინებული უნდა 

იყოს ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას. საპირისპირო მტკიცებულებების არარსებობის შემთხვევაში აუდიტორს 

უფლება აქვს ივარაუდოს, რომ სუბიექტი იცავს კანონებსა და ნორმატიულ აქტებს.    

სტანდარტის ზემოაღნიშნული ნაწილი სრულდება პროცედურების აღწერით, რომლებიც 

ხორციელდება კანონმდებლობის დაუცველობის ფაქტების გამოვლენისას. კერძოდ, აქ მოცემულია მოთხოვნა, 

რომელიც ავალდებულებს აუდიტორს მიიღოს წარმოდგენა კანონმდებლობის დაუცველობის ხასიათის და 

გარემოებების შესახებ, რომელსაც აუდიტის ჩატარების დროს  ჰქონდა ადგილი, აგრეთვე სხვა საკმარისი 

ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია ფინანსურ ანგარიშგებაზე ამგვარი დაუცველობის შესაძლო გავლენის 

შესაფასებლად.  

ფინანსურ ანგარიშგებაზე ამგვარი დაუცველობის შესაძლო გავლენის შეფასებისას აუდიტორისთვის 

რეკომენდებულია საყურადღებოდ მიიღოს:  
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• ისეთი შესაძლო ფინანსური შედეგები, როგორიც არის საურავები, ჯარიმები, სანქციები, 

ზარალი, აქტივების კონფისკაციის საშიშროება, საქმიანობის იძულებითი შეწყვეტა და სასამართლო 

განხილვები;  

• შესაძლო ფინანსური შედეგების მოძიების აუცილებლობა;  

• ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობის ეჭვის ქვეშ დაყენების აუცილებლობა იმ შემთხვევაში, თუ 

ფინანსური შედეგები აღმოჩნდება სერიოზული.  

იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტორის და კლიენტის აზრი იმის შესახებ, დაცული იყო თუ არა კონკრეტული 

ნორმატიული აქტის დებულებები, ერთმანეთს არ ემთხვევა, სტანდარტი შეიცავს მიწერილობას, რომლის 

თანახმად განხილული უნდა იყოს ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობასთან, ეკონომიკური სუბიექტის 

იურისტთან და აუდიტური ორგანიზაციის იურისტთან.   

მრავალი ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნის პრაქტიკაში ორგანიზაციის იურისტებში 

ჩვეულებრივ იგულისხმებიან არა მისი საშტატო თანამშრომლები, არამედ საადვოკატო ბიურო, რომელიც 

რეგულარულ მომსახურებას უწევს მოცემულ ორგანიზაციას, ანუ მეტ-ნაკლებად მიუკერძოებელი 

სპეციალისტები.   

ასს 250-ის „ანგარიშის წარდგენა კანონმდებლობასტან შეუსაბამობის გამოვლენილი ან შესაძლო 

შემთხვევების შესახებ“ ავალდებულებს ავალდებულებს აუდიტორს რაც შეიძლება მოკლე ვადაში 

შეატყობინოს ეკონომიკური სუბიექტის სარევიზიო კომისიას, დირექტორთა საბჭოს და უმაღლეს 

ხელმძღვანელობას დაუცველობის გამოვლენილი ფაქტების შესახებ ან მიიღოს მტკიცებულებები, რომ ისინი 

სათანადოდ ინფორმირებულნი არიან დაუცველობის ფაქტების შესახებ, რომლებმაც მიიპყრეს აუდიტორის 

ყურადღება, მაგრამ აუდიტორისთვის ნებადართულია არ გააკეთოს ეს, თუ დაუცველობის ფაქტს არ მოყოლია 

შედეგები ან ისინი ძალიან უმნიშვნელოა. ამ შემთხვევაში აუდიტორმა წინასწარ უნდა შეათანხმოს 

ხელმძღვანელობასთან იმ საკითხების ხასიათი, რომელთა შესახებ აუდიტორმა უნდა აცნობოს მათ. და მაინც, 

ყველა შემთხვევაში აუდიტორმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს გამოვლენილი ფაქტის შესახებ, თუ მისი 

აზრით კანონმდებლობის დაუცველობა არის წინასწარგანზრახული და არსებითი. თუ აუდიტორს  გაუჩნდება 

ეჭვი, რომ უმაღლესი ხელმძღვანელობა, დირექტორთა საბჭოს წევრების ჩათვლით, კავშირშია 

კანონმდებლობის დაუცველობის ფაქტთან, მან უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ სუბიექტის ზემდგომ ორგანოს 

(მაგალითად, სარევიზიო კომისიას ან სამეთვალყურეო საბჭოს). ანუ, რეკომენდებულია აუდიტური 

კომიტეტის ინფორმირება კანონმდებლობის შემჩნეული დარღვევების შესახებ. ასე უწოდებენ დასავლეთის 

პრაქტიკაში ყველაზე ავტორიტეტული და პატივსაცემი აქციონერებისგან შემდგარი კომპანიის სპეციალურ 

ქვედანაყოფს, რომლის მოვალეობებში შედის მოლაპარაკებები აუდიტორებთან მათი დაქირავების, გაწვევის 

საკითხებზე და მათი მუშაობის შედეგების შესახებ დასკვნების განხილვები. ასეთი კომიტეტის წევრები 

აირჩევიან აუდიტორების მიერ . ეს კომიტეტი არ ექვემდებარება კომპანიის აღმასრულებელ ორგანოებს, და 

პირიქით, აუდიტორის დახმარებით აკონტროლებს მათი მუშაობის შედეგებს.  

თუ აუდიტორის აზრით კანონმდებლო ბის დაუცველობის ფაქტი არსებით გავლენას ახდენს 

ფინანსურ ანგარიშგებაზე და არ იყო სათანადო დ ასახული მასში, მან უნდა გამოხატოს თავისი აზრი 

დამატებითი შენიშვნით ან უარყოფითი აზრი.  

თუ სუბიექტი ხელს უშლის აუდიტორს საკმარისი და შესაფერისი აუდიტური მტკიცებულებების 

მიღებაში, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ადგილი ჰქონდა ან შეიძლება ყოფილიყო კანონმდებლობის 

დაუცველობის ფაქტები, რომლებიც შეიძლება არსებითი იყოს ფინანსური ანგარიშგებისთვის, აუდიტორმა უნდა 

გამოხატოს თავისი აზრი დამატებითი შენიშვნით ან უარი თქვას აზრის გამოხატვაზე ფინანსური 

ანგარიშგების თაობაზე აუდიტის მოცულობის შეზღუდვის გამო.   

იმ შემთხვევაში, როდესაც აუდიტორს არ შეუძლია დადგენა, ჰქონდა თუ არა ადგილი დაუცველობის 

შემთხვევას, რომელიც  გარკვეული გარემოებებით იყო განპირობებული და არა თავად სუბიექტის მიერ 
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შექმნილი შეზღუდვების გამო, მან უნდა განიხილოს ამ გარემოებების შედეგები აუდიტური დასკვნისათვის. 

სტანდარტშიაგრეთვე  საუბარია იმის თაობაზე, რომ აუდიტორის ვალდებულება დაიცვას კონფიდეციალობა 

არ აძლევს მას უფლებას შეატყობინოს კანონმდებლობის დაუცველობის ფაქტების შესახებ მესამე მხარეს. 

თუმცა გარკვეულ გარემოებებში აუდიტორის მიერ კონფიდენციალობის დაცვა შეიძლება არ იყოს 

სავალდებულო კანონის ან სასამართლოს გადაწყვეტილების გათვალისწინებით.  

აუდიტორმა შეიძლება უარი თქვას აუდიტის ჩატარებაზე, თუ სუბიექტი არ ახორციელებს არანაირ 

ქმედებებს სიტუაციის გამოსასწორებლად, რომლებსაც აუდიტორი აუცილებლად მიიჩნევს მოცემულ 

გარემოებებში, თუნდაც დაუცველობა არ ახდენდეს არსებით გავლენას ფინანსურ ანგარიშგებაზე. იმ 

აუდიტორისგან მოთხოვნის მიღების შემდეგ, რომელსაც შეთავაზეს აუდიტის ჩატარება, მოქმედმა აუდიტორმა 

უნდა აცნობოს მას პროფესიული მიზეზების არსებობის შესახებ, რომელთა გამო აუდიტის ჩასატარებლად 

მოწვეულმა აუდიტორმა უარი უნდა თქვას შეთავაზებულ წანადადებაზე. თუ კლიენტი უარს ამბობს ნება 

დართოს მოქმედ აუდიტორს თავისი საქმეების განხილვაზე, მაშინ ამის შესახებ უნდა ეცნობოს აუდიტორს, 

რომელმაც მიიღო შეთავაზება აუდიტის ჩატარებაზე.  

 „სახელმწიფო სექტორის პერსპექტივები“-ს ნაწილში განხილულია სახელმწიფო სექტორის საწარმოების 

აუდიტის თავისებურებანი, რომლის შემოწმების დროს აუდიტორს წარმოექმნება კანონებისა და ნორმატიული 

აქტების მოქმედების გათვალისწინებასთან დაკავშირებული დამატებითი მოვალეობები.  

ISA 250–ის „აუდიტორული პროცედურები, როდესაც გამოვლენილია კანონმდებლობასთან ფაქტობრივი 

ან შესაძლო შეუსაბამობა“ ნაწილში შესულია იმ ნიშნების ჩამონათვალი, რომლებიც ეკონომიკური სუბიექტის 

თანამშრომლების მიერ ნორმატიული აქტების დაუცველობის ფაქტებზე მიუთითებენ.  ამ ნიშნებს 

მიეკუთვნება:  

მარეგულირებელი ორგანიზაციებისა და სამთავრობო დეპარტამენტების მიერ გამოკვლევების ჩატარება, ასევე 

საურავების ან ჯარიმების გადახდა; 

გაურკვეველი მომსახურების ან სესხების ანაზღაურება კონსულტანტებისათვის, დაკავშირებული მხარეებისათ-

ვის, თანამშრომლების ან სახელმწიფო მოხელეებისათვის; 

გაყიდვების ან აგენტის მომსახურების საფასური, რომელიც ჩანს, რომ აღემატება იმ ტარიფს, რომელსაც 

ჩვეულებრივ იხდის სამეურნეო სუბიექტი ან იხდიან ამ დარგში ან ფაქტობრივად მიღებული მომსახურების 

სანაცვლოდ; 

შესყიდვა ისეთ ფასებში, რომლებიც მნიშვნელოვნად აღემატება ან დაბალია საბაზრო ფასებზე; 

 ნაღდი ფულით არაორდინალური გადახდების შემთხვევები, შესყიდვები მოლარის ჩეკით, როდესაც ფულის გა-

დახდა ხდება წარმდგენელის ანგარიშზე ან ფული გადაირიცხება დანომრილ საბანკო ანგარიშებზე; 

არაორდინალური ოპერაციები შეღავათიან საგადასახადო(ოფშერულ) ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ კომპა-

ნიებთან; 

 საქონლის ან მომსახურების საფასურის ანაზღაურება იმ ქვეყნისთვის, საიდანაც არ ხდება ამ საქონლის ან მომსა-

ხურების მიღება; 

 გადახდები გაცვლაზე სათანადო კონტროლის დოკუმენტაციის გარეშე; 

ისეთი საინფორმაციო სისტემის არსებობა, რომელსაც არ შეუძლია, განზრახ თუ შემთხვევით, უზრუნველყოს 

ადეკვატური აუდიტორული შემოწმება ან საკმარისი მტკიცებულება; 

უნებართვო ოპერაციები ან არასათანადოდ ჩაწერილი ოპერაციები; 

საინფორმაციო საშუალებების უარყოფითი კომენტარი. 
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სასურველია, რომ საქართველოში შეიქმნას ISA 250-ის ანალოგი  აუდიტური საქმიანობის 

ეროვნული  წესი (სტანდარტი)რომლითაც განსაზღვრული და გათვალისწინებული იქნება ნორმატიული 

დოკუმენტების გათვალისწინების მოთხოვნები შეწმოწმების მსვლელობაში და  აუდიტორის მოვალეობა  

საბუღალტრო ანგარიშგების აუდიტის ჩატარებისას, რათა დაადგინოს  ეკონომიკური სუბიექტის ფინანსური ან 

სამეურნეო ოპერაციების   შესაბამისობა საქართველოში მოქმედ ნორმატიულ აქტებთან. ეს აუცილებელია, რომ 

იყოს საკმარისი რწმენა იმისა, რომ საბუღალტრო ანგარიშგება არ შეიცავს არსებით უზუსტობებს.  

აუდიტური საქმიანობის ეროვნული  წესებში (ასეწ) განიხილება, თუ როგორი მოთხოვნები უნდა 

დააკმაყოფილოს აუდიტურმა ორგანიზაციამ ეკონომიკური სუბიექტის მიერ ნორმატიული აქტების დაცვის 

შემოწმების პროცესში, როგორი უნდა იყოს აუდიტორის ქმედებები ასეთი აქტების დარღვევის ფაქტების 

გამოვლენის შემდეგ, როგორ უნდა აისახოს ეს აუდიტურ დასკვნაში და აუდიტორის წერილობით ინფორმაციაში 

ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობისთვის აუდიტის შედეგების მიხედვით.   

იმის დადგენა, არღვევს თუ არა აუდირებადი პირის რაიმე ქმედება (უმოქმედობა) საქართველოში 

არსებული კანონმდებლო ბის მოთხოვნებს, სამართლებრივ ხასიათს ატარებს და, როგორც წესი,  

აუდიტორის პროფესიული კომპეტენციის ჩარჩოებს სცილდება. თუმცა აუდიტორის პროფესიული 

მომზადების დონე, მისი გამოცდილება, აუდირებადი პირის საქმიანობისა და დარგის ცოდნა იმის 

დადგენის შესაძლებლო ბას იძლევა, რომ ცალკე ქმედებები (უმოქმედობა), რომლებმაც აუდიტორის 

ყურადღება მიიპყრო, ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის დაუცველობის ნიშნებს შეიცავენ. იმის 

განსაზღვრა, თუ რომელი ქმედებები (უმოქმედობა) არის ან შეიძლება იყოს კანონმდებლო ბის 

დაუცველობა, ჩვეულებრივ, ეფუძნება გამოცდილი და კვალიფიციური იურისტის კონსულტაციებს, 

მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს მხოლოდ სამართალდამცავმა ორგანოებმა.  

რადგან აუდიტის ერთერთ მიზანს საბუღალტრო აღრიცხვის წესის ქვეყნის კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობის შესახებ აზრის გამოხატვა წარმოადგენს, აუდიტორმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

დაუთმოს ქვეყანაში მოქმედი ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების აუდიტს, რომლებითაც 

რეგულირდება საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების 

წესები.  

აუდირებადი პირის ხელმძღვანელობა პასუხს აგებს მის მიერ ქვეყნის  ნორმატიულ-

სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების დაცვაზე, აგრეთვე მათი დაუცველობის ფაქტების თავიდან 

აცილებაზე და გამოვლენაზე.  

აუდიტის დროს არსებობს გარდაუვალი რისკი იმისა, რომ ზოგიერთი არსებითი უზუსტობა ფინანსურ 

(საბუღალტრო) ანგარიშგებაში არ იქნება გამოვლენილი, მიუხედავად აუდიტის სათანადოდ დაგეგმვისა და 

აუდიტური საქმიანობის ეროვნული  წესებისა თუ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარებისა. 

რისკი კიდევ უფრო იზრდება, როდესაც არსებითი უზუსტობა არის ქვეყნის კანონმდებლობის დაუცველობით 

გამოწვეული. აღნიშნულ დარღვევებს მიეკუთვნება: 

• ქვეყნის ნორმატიულ-სამარ თლებრივი აქტების არსებობა, რომლებიც ეხება ძირითადად 

აუდირებადი პირის მიმდინარე საქმიანობას და რომლებიც ჩვეულებრივ არსებით გავლენას არ ახდენენ 

მის ფინანსურ (საბუღალტრო) ანგარიშგებაზე, რის გამოც ის შეიძლება ყოველთვის არ იყოს 

გათვალისწინებული შიდა კონტროლისა და საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემით;   

•  აუდიტური პროცედურების ეფექტურობაზე მოქმედი შეზღუდვები, რომლებიც ახასიათებს 

შიდა კონტროლისა და საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემას, აგრეთვე აუდიტის მსვლელობაში არჩევითი 

მეთოდებისა და ტესტირების გამოყენება;   

• აუდიტორის მიერ მიღებულ მტკიცებულებათა უმეტესობის ხასიათი, რადგან ისინი მხოლოდ 

მოსაზრებებს იძლევიან გარკვეული დასკვნის დასტურად, და არ ატარებენ ამომწურავ ხასიათს;   
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•  

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოების წესის ქვეყნის კანონმდებლო ბასთან შესაბამისობის შესახებ 

აზრის გამოთქმის აუცილებლობასთან დაკავშირებით აუდიტორმა უნდა დაგეგმოს აუცილებელი 

პროცედურები აუდირებადი პირის მიერ საქმიანობის დადგენილ სფეროში ქვეყნის ნორმატიულ-

სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების დაცვის შესამოწმებლად.    

აუდიტის დასაგეგმად აუდიტორს უნდა ქონდეს ქვეყნის ძირითადი ნორმატიულ-სამართლებრივი 

აქტების ზოგადი გაგება, რომლებიც გამოიყენება მოცემული აუდირებადი პირის მიმართ და მისი 

საქმიანობის სფეროში, აგრეთვე წარმოდგენა ქონდეს აუდირებადი პირის მიერ აღნიშნული აქტების 

დაცვის შესახებ.   

ქვეყნის ძირითადი ნორმატიულ-სამარ თლებრივი აქტების ზოგადი გაგების ფორმირებისთვის, 

როგორც წესი, აუდიტორმა უნდა:  

• გამოიყენოს არსებული ინფორმაცია აუდირებადი პირისა და მისი საქმიანობის სფეროს 

შესახებ;  

• მიიღოს აუდირებადი პირის ხელმძღვანელო ბისგან მონაცემები მის მიერ შემუშავებული 

პროცედურების შესახებ, რომლებიც მიმართულია აუდირებადი პირისა და მისი თანამშრომლების მიერ  

ქვეყნის ნორმატიულ-სამარ თლებრივი აქტების დაცვის უზრუნველყოფაზე;   

• მიიღოს აუდირებადი პირის ხელმძღვანელო ბისგან მონაცემები ქვეყნის ნორმატიულ-

სამართლებრივი აქტების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება არსებითი გავლენა მოახდინონ აუდირებადი 

პირის საქმიანობაზე;    

• გაანალიზონ აუდირებადი პირის ხელმძღვანელო ბასთან პოლიტიკა და პროცედურები, 

რომლებიც მიღებულია სასამართლო სარჩელებისა და სანქციების გამოსავლენის, შესაფასებისა და 

არღიცხვაში ასახვისათვის.    

აუდირებადი პირის მიერ საქმიანო ბის დადგენილ სფეროში გამოყენებული ქვეყნის 

ნორმატიულ-სამარ თლებრივი აქტების გაანალიზების შემდეგ აუდიტორმა უნდა შეასრულოს 

აღნიშნული აქტების დაუცველობის შემთხვევების გამოვლენაზე მიმართული შემდეგი პროცედურები:   

• შეკითხვით მიმართოს აუდირებადი პირის ხელმძღვანელს, იცავს თუ არა აუდირებადი პირი 

ნორმატიულ-სამარ თლებრივ აქტებს თავის საქმიანობაში;   

• გაანალიზოს აუდირებადი პირის მიმოწერა ხელისუფლების უფლებამოსილ სახელმწიფო 

ორგანოებთან მის მიერ ქვეყნის კანონმდებლობის დაცვის საკითხებზე.   

გარდა ამისა, აუდიტორმა უნდა მიიღოს ქვეყნის იმ ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების დაცვის 

საკმარისი და სათანადო მტკიცებულებები, რომლებიც აუდიტორის აზრით გავლენას ახდენენ 

არსებითი სიდიდეების გაანგარიშებაზე და ფინანსურ (საბუღალტრო) ანგარიშგებაში ინფორმაციის 

გამომჟღავნებაზე. აუდიტორი ვალდებულია ესმოდეს აღნიშნული ნორმატიულ-სამართლებრივი 

აქტები იმისათვის, რომ იხელმძღვანელოს ამ აქტებით ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების 

მომზადების წინაპირობების აუდიტის დროს, რომლებიც მასში ასახული მაჩვენებლებისა და 

გამომჟღვანებული ინფორმაციის განსაზღვრას ეხება.  

აუდიტორმა უნდა მიიღოს აუდირებადი პირის ხელმძღვანელობის ოფიციალური წერილობითი განცხადებები 

და ახსნა-განმარტებები იმის თაობაზე, რომ აუდიტორისთვის შეტყობინებულია ქვეყნის ნორმატიულ-

სამართლებრივი აქტების დაუცველობის ყველა ცნობილი ფაქტის (რომელსაც ადგილი ქონდა ან 

შესაძლოა ქონდეს) შესახებ, რომელთა გავლენა გათვალისწინებული უნდა იყოს ფინანსური 
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(საბუღალტრო) ანგარიშგების მომზადებისას. საპირისპიროს მტკიცებულებების არარსებობის შემთხვევაში 

აუდიტორს უფლება აქვს ივარაუდოს, რომ აუდირებადი პირი  იცავს აღნიშნულ აქტებს ფინანსური (საბუღალტრო) 

ანგარიშგების მომზადებისას.    

როდესაც აუდიტორისთვის ცნობილი ხდება ქვეყნის ნორმატიულ-სამარ თლებრივი აქტების 

მოთხოვნების შესაძლო დაუცველობის ფაქტები, მან უნდა მიიღოს დამატებითი მონაცემები ასეთი 

დაუცველობისა და გარემოებების ხასიათის შესახებ, რომელთა დროს ამას ადგილი ქონდა, აგრეთვე 

სხვა საკმარისი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია ფინანსურ (საბუღალტრო) ანგარიშგებაზე 

ამგვარი დაუცველობის შესაძლო გავლენის შესაფასებლად.  

ფინანსურ (საბუღალტრო) ანგარიშგებაზე ამ აქტების მოთხოვნების დაუცველობის ფაქტების შესაძლო 

გავლენის შეფასებისას აუდიტორმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს: 

• ისეთ შესაძლო ფინანსურ შედეგებზე, როგორიც არის საურავები, სანქციები, ზარალი, 

სასამართლოს გადაწყვეტილებით აქტივების კონფისკაციის საშიშროება, საქმიანობის იძულებთი შეწყვეტა 

და სასამართლო განხილვები;  

• აუდირებადი პირისთვის ფინანსურ (საბუღალტრო) ანგარიშგებაში ინფორმაციის მიკვლევის 

აუცილებლობა ქვეყნის ნორმატიულ-სამარ თლებრივი აქტების დაუცველობის შესაძლო ფინანსური 

შედეგების შესახებ;  

• ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობის ეჭვის ქვეშ დაყენების აუცილებლობა იმ შემთხვევაში, თუ 

ამ მოთხოვნების დაუცველობის შედეგები არის არსებითი აუდირებადი პირისთვის. 

თუ აუდიტორი ფიქრობს, რომ აუდირებადი პირი არ იცავს ქვეყნის ნორმატიულ-სამარ თლებრივი 

აქტების მოთხოვნებს, მან დოკუმენტურად უნდა გააფორმოს აღნიშნული ფაქტები და აუდირებადი 

პირი განიხილოს ხელმძღვანელო ბასთან ერთად.  

თუ აუდიტორი არ ღებულობს აუცილებელ ინფორმაციას ასეთი დაუცველობის სავარაუდო ფაქტის 

შესახებ, მან უნდა გაითვალისწინოს მოცემული აუდიტური მტკიცებულების არარსებობის გავლენა აუდიტური 

დასკვნის მომზადებისას.   

აუდიტორმა მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა შეატყობინოს აუდირებადი პირის მიერ ქვეყნის 

ნორმატიულ-სამარ თლებრივი აქტების დაუცველობის გამოვლენილი ფაქტების შესახებ აუდირებადი 

პირის დირექტორთა საბჭოს და უმაღლეს ხელმძღვანელობას  ან მიიღოს იმის მტკიცებულებები, რომ ისინი 

სათანადოდ ინფორმირებულნი არიან დაუცველობის ფაქტების შესახებ, რომლებმაც მიიპყრეს აუდიტორის 

ყურადღება. მაგრამ აუდიტორისთვის ნებადართულია არ გააკეთოს ეს, თუ დაუცველობის ფაქტს არ მოყოლია 

შედეგები ან ისინი ძალიან უმნიშვნელოა, და წინასწარ გადაწყვიტოს ხელმძღვანელობასთან ის საკითხები, 

რომელთა შესახებ უნდა შეატყობინოს აუდიტორმა.  

თუ აუდიტორი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ  ქვეყნის ნორმატიულ-სამართლებრ ივი აქტების 

დაუცველობის ფაქტი არსებით გავლენას ახდენს ფინანსურ (საბუღალტრო) ანგარიშგებაზე და არ იყო 

სათანადოდ ასახული მასში, მან უნდა წერილობით გამოხატოს თავისი აზრი დამატებითი შენიშვნით ან 

გამოხატოს უარყოფითი აზრი.  

თუ აუდირებადი პირი ხელს უშლის აუდიტორს საკმარისი და სათანადო აუდიტური მტკიცებულებების 

მიღებაში, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ადგილი ქონდა ან არსებობალბათობა იმისა, რომ ყოფილიყო ქვეყნის 

ნორმატიულ-სამარ თლებრივი აქტების დაუცველობის ფაქტები, რომლებიც შეიძლება არსებითი იყოს 

ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგებისთვის, აუდიტორმა უნდა გამოხატოს თავისი აზრი დამატებითი 

შენიშვნით ან უარი თქვას აზრის გამოხატვაზე ფინანსური ანგარიშგების თაობაზე აუდიტის 

მოცულობის შეზღუდვის გამო.   
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თუ აუდიტორს არ შეუძლია დადგენა, ქონდა თუ არა ადგილი ქვეყნის ნორმატიულ-სამართლებრივი 

აქტების დაუცველობის შემთხვევას გარკვეული გარემოებებით განპირობებული და არა თავად აუდირებადი 

პირის  მიერ შექმნილი შეზღუდვების გამო, მან უნდა განიხილოს ამ გარემოებების შედეგები აუდიტური 

დასკვნის მომზადებისას.  

აუდიტორის პროფესიული ვალი არ აძლევს მას უფლებას გაუმჟღავნოს აუდირებადი პირის 

კონფიდენციალო ბის ინფორმაცია, მათ შორის ქვეყნის ნორმატიულ-სამარ თლებრივი აქტების 

დაუცველობის გამოვლენილი ფაქტების შესახებ, მესამე პირებს. თუმცა, ქვეყნის კანონმდებლო ბით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორმა უნდა შეატყობინოს ინფორმაცია ასეთი აქტების 

არსებითი დაუცველო ბით გამოვლენილი ფაქტების შესახებ ხელისუფ ლების უფლებამოსილ 

სახელმწიფო ორგანოებს. სადავო შემთხვევებში აუდიტორმა უნდა მიმართოს შესაბამისი 

იურიდიული კონსულტაციის მისაღებად.   

აუდიტორს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება აუდიტურ დავალებაზე უარის შესახებ, თუ აუდირებადი პირი 

არანაირ ზომებს არ ღებულობს სიტუაციის გამოსასწორებლად, თუნდაც ქვეყნის  ნორმატიულ-

სამართლებრივი აქტების დაუცველობის შედეგები არ იყოს არსებითი ფინანსური (საბუღალტრო) 

ანგარიშგებისთვის.   

 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩარჩოებში აუდიტორი არ ისახავს მიზნად საკანონმდებლო და 

ნორმატიული აქტების დაუცველობის ყველა ფაქტის გამოვლენას, რადგან ეს სპეციალური აუდიტური დავალების 

საგანია აუდიტის თანხლები მომსახურების გაწევისას. მიუხედავად ამისა, ყოველწლიური აუდიტის ჩატარებამ 

შეიძლება ხელი შეუწყოს  საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების დაუცველობის თავიდან აცილებას 

შემმოწმებელი ორგანიზაციის დახმარებით.  

სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტებით დგინდება პირობები, რომელთა დაცვის გარეშე 

ორგანიზაციის საქმიანობა ან ცალკე ოპერაციები ვერ განხორციელდება ან შეიძლება შეწყდეს ან შეიზღუდოს 

(კანონმდებლობა სააქციო საზოგადოებების შესახებ, კანონმდებლობა ლიცენზიის გაცემის შესახებ, 

ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა, საგადასახადო კანონმდებლობა, კანონმდებლობა სავალუტო კონტროლის 

შესახებ, საბაჟო კანონმდებლობა, შრომითი კანონმდებლობა, უსაფრთხოების ტექნიკის, მუშაკთა ჯანდაცვის და ა.შ. 

მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები). შესაბამისი ნორმების დაუცველობას შეიძლება მოყვეს არსებითი 

ფინანსური შედეგები ორგანიზაციისთვის, რადგან ჯარიმებისა და საურავების თანხები შიძლება საკმაოდ დიდი 

იყოს.   

საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების დაუცველობის ფაქტების გამოვლენისას აუდიტორმა უნდა 

გადახედოს კლიენტის შიდა კონტროლის სისტემის შფასებებს და რისკის შეფასებას, და გადახედილი შეფასებების 

შესაბამისად დააზუსტოს აუდიტური პროცედურების ხასიათი და მასშტაბები.  

 

2.8.  აუდიტის ასპექტების შეტყობინება მართვის უფლებამოსილებით 

აღჭურვილი პირებისთვის  

რეკომენდაციები ინფორმაციის გაცვლის მიმართ აუდიტის იმ საკითხებზე, რომლებიც 

წარმოიქმნება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მსვლელო ბაში აუდიტორსა და საწარმოს მართვაზე 

პასუხისმგებელ პირებს შორის, მოყვანილია ISA 260–ში „მართვის უფლებამო სილებით აღჭურვილი 

პირების ინფორმირება“.  

მოცემული სტანდარტი ავალდებულებს აუდიტორს შეატყობინოს საწარმოს მართვაზე 

პასუხისმგებელ პირებს ინფორმაცია აუდიტის საკითხებზე, რომლებსაც მნიშვნელობა აქვთ 
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მართვისთვის და წარმოიქმნება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მსვლელობაში. აუდიტის მსგავს 

საკითხებს, რომლებსაც მნიშვნელობა აქვთ მართვისთვის, მიეკუთვნება მხოლოდ ის საკითხები, 

რომლებმაც აუდიტორის ყურადღება მიიპყრეს აუდიტური შემოწმების განხორციელებისას. 

აუდიტორი ვალდებული არ არის აუდიტური შემოწმების დროს შეიმუშავოს პროცედურები 

სპეციალურად მართვისთვის მნიშვნელობის მქონე საკითხების გამოსავლენად.   

ISA 260–ში საკმაოდ ვრცლად არის განხილული საკითხი, თუ ვინ უნდა მიიჩნიონ აუდიტორებმა მართვის 

უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირებად. მასში აგრეთვე ნათქვამია აუდიტის შედეგების თაობაზე ინფორმაციის 

კონფიდენციალობის შესახებ, რომელსაც აუდიტორები ატყობინებენ კლიენტს. მოცემული სტანდარტი არ შეიცავს 

რაიმე რეკომენდაციებს ყოვლისმომცველი დოკუმენტების ფორმატის მიმართ, რომლებიც დგინდება აუდიტის 

შედეგების, ცხრილების ჩამონათვალის, სხვადასხვა სახის დეტალიზირებული ანგარიშების და ა.შ. მიხედვით.  

სტანდარტის „მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები“ ნაწილში მითითებულია აუდიტორის 

მიერ იმ პირების დადგენის აუცილებლობაზე, რომლებიც პასუხს აგებენ მართვაზე და რომლებსაც უნდა 

ეცნობოს ინფორმაცია მართვისთვის მნიშვნელობის მქონე აუდიტის საკითხებზე.  

 „საკითხები, რომლებიც ექვემდებარება ინფორმირებას“ ნაწილში კი მოცემულია აუდიტის შესაბამისი 

საკითხების ჩამონათვალი. მათ მიეკუთვნება:  

    • ზოგადი მიდგომა აუდიტურ შემოწმებასთან და მის მასშტაბთან;   

• ეკონომიკური სუბიექტის ფინანსურ ანგარიშგებაზე  შესაძლო არსებითი გავლენის მქონე სააღრიცხვო 

პოლიტიკის მნიშვნელოვანი პრინციპებისა და მეთოდების შერჩევა ან ცვლილება;  

• იმ მოვლენებთან ან პირობებთან დაკავშირებული უზუსტობები, რომლებმაც შეიძლება 

არსებითი ეჭვები გამოიწვიოს საწარმოს უწყვეტი ფუნქციონირების შესახებ. 

აუდიტორმა დროულად უნდა მიაწოდოს ზეპირი ან წერილობითი ფორმით ინფორმაცია 

მართვისთვის მნიშვნელობის მქონე აუდიტურ საკითხებზე. ნავარაუდევია, რომ ეს მისცემს მართვაზე 

პასუხისმგებელ პირებს შესაძლებლობას მიიღონ სათანადო ზომები. გარკვეულ შემთხვევებში, საკითხის 

ხასიათიდან გამომდინარე, აუდიტორს უფლება აქვს მართვის უფლების მქონე პირებს  შეატყობინოს მის 

შესახებ უფრო ადრე, ვიდრე ეს წინასწარ იყო შეთანხმებული.   

„ინფორმირების პროცესი“-ს ნაწილი მოიცავს რამოდენიმე მიმართულებას, სტანდარტი ამ კუთხით, 

პირველ რიგში განსაზღვრავს ინფორმირების პროცედურებს. აუდიტორის პასუხისმგებლობის, აუდიტის 

დაგეგმილი მასშტაბის, ვადებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება 

ორმხრივი ინფორმირების საფუძველს წარმოადგენს. მსხელობისას აუცილებელია შევეხოთ ისეთ საკითხებს, 

როგორიცაა3: 

• ინფორმირების მიზანი. როცა მიზანი ნათელია, აუდიტორი და მართვის უფლებამოსილებით 

აღჭურვილი პირები უკეთესად შეიქმნიან ერთობლივ წარმოდგენას შესაბამის საკითხებსა და ინფორმირების 

პროცესიდან გამომდინარე მოსალოდნელ ქმედებებზე; 

• იმ ფორმის შესახებ, რომლითაც მოხდება ინფორმირება; 

• აუდიტის შემსრულებელი ჯგუფიდან და მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირებიდან იმ 

პირ(ებ)ის შესახებ, ვისაც მიაწვდიან ინფორმაციას, კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით; 

• აუდიტორის მოლოდინის შესახებ, რომ ინფორმირება იქნება ორმხრივი და მართვის უფლება¬მოსილებით 

აღჭურვილი პირები აუდიტორს გააცნობენ იმ საკითხებს, რომლებსაც ისინი მიიჩნევენ აუდიტისთვის 

შესაბამისად, მაგალითად, იმ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს, რომლებმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი 

გავლენა იქონიოს აუდიტორული პროცედურების ხასიათზე, ვადებსა და მოცულობაზე, სავარაუდო ან 
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გამოვლენილი თაღლითობის შემთხვევებსა და უმაღლესი ხელმძღვანელობის პატიოსნებასთან ან 

კომპეტენციასთან დაკავშირებულ ეჭვებს; 

• იმ პროცესის შესახებ, რომელიც ეხება ზომების გატარებას და საპასუხო ანგარიშს აუდიტორის მიერ 

მიწოდებულ საკითხებთან დაკავშირებით; 

• იმ პროცესის შესახებ, რომელიც ეხება ზომების გატარებას და საპასუხო ანგარიშს მართვის 

უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების მიერ მიწოდებულ საკითხებთან დაკავშირებით.  

განსხვავებული ფორმატითაა შესაძლებელი მცირე ზომის სამეურნეო სუბიექტების მართვის 

უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების ინფორმირება. ამ შემთხვევაში სტანდარტი არ გვავალდებულებს ეს 

ისეთივე სტრუქტურული ფორმით მოხდეს, როგორც კოტირებული ან მსხვილი სამეურნეო სუბიექტების 

შემთხვევაში ხდება4. სტანდარტი ასევე განიხილავს იმ დაშვებას, რომ მართვის უფლებამოსილებით 

აღჭურვილ პირებს შეიძლება სურვილი ჰქონდეთ, მესამე მხარეს, მაგალითად ბანკირებს ან მარეგულირებელ 

ორგანოებს, მიაწოდონ აუდიტორისგან წერილობით მიღებული შეტყობინებების ასლები.5 აუდიტორის 

გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, ზეპირი თუ წერილობითი ფორმით შეატყობინოს ინფორმაცია 

დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიც არის:   

• საწარმოს სიდიდე, სტრუქტურა, ორგანიზაციულ–სამარ თლებრივი ფორმა და შეტყობინების 

პროცესი;  

• ხელმძრვანელობისთვის ინტერესის მქონე აუდიტური ასპექტების ხასიათიდა 

მნიშვნელობა;  

• აუდიტორის მიერ მუდმივი კონტაქტებისა და დიალოგის შენარჩუნება პირებთან, რომლებიც პასუხს 

აგებენ მართვაზე;   

საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილია აუდიტორის მოვალეობა დოკუმენტურად ასახოს 

სამუშაო დოკუმენტებში ზეპირი ფორმით შეტყობინებული საკითხები და ამ საკითხებზე ნებისმიერი 

პასუხები. ნავარაუდევია, რომ ასეთ დოკუმენტებს შეიძლება ჰქონდეთ აუდიტორის მიერ მართვაზე 

პასუხისმგებელ პირებთან ჩატარებული მსჯელობების ოქმების ასლების ფორმა.   

მმართველი ორგანოსთვის საინტერესო საკითხები სახელმწიფო სექტორში შეიძლება უშუალოდ 

ფინანსურ ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებულ განსახილველ საკითხებზე გაცილებით უფრო ფართო იყოს. 

აღნიშნულია, რომ აუდიტორის მოვალეობებში სახელმწიფო სექტორში შეიძლება შედიოდეს შეტყობინება 

მათი ყურადღების არეში მოქცეული საკითხების შესახებ, რომლებიც ეხება:  

• შესაბამისი ორგანოების ნორმატიული აქტების მოთხოვნების დაცვას;  

    • აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემების ადეკვატურობას;  

• პროგრამების, პროექტების და საქმიანო ბის სახეების ეკონომიურო ბას, ეფექტურობასა და 

ქმედოთობას .  

სტანდარტი ასევე  შეგვახსენებს იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო სექტორში აუდიტური შემოწმებების 

ჩატარებისას აუდიტორების მიერ წერილობითი ფორმით მიწოდებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს 

გამოქვეყნებული და ამიტომ აუდიტორმა უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ მის მიერ მიწოდებული 

წერილობითი ინფორმაცია შეიძლება იყოს გავრცელებული ფართო აუდიტორიაში, და არა მხოლოდ იმ 

პირებს შორის, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მართვაზე.  
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თუ აუდიტორს საფუძველი აქვს იფიქროს, რომ შესამოწმებელი ორგანიზაციის უმაღლესი 

ხელმძღვანელობა  დაკავშირებულია საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების დაუცველობის ფაქტებთან, 

მაშინ მან უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ შესამოწმებელი ორგანიზაციის ზემდგომ ორგანოს. თუ ზემდგომი 

ორგანო არ არსებობს ან აუდიტორს აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ მისი შეტყობინება არ იქნება მიღებული 

საყურადღებოდ, მაშინ აუდიტორმა უნდა მიმართოს კონსულტაციისთვის იურისტს.   

აუდიტორის ვალდებულება დაიცვას კონფიდენციალობა უფლებას არ აძლევს მას შეატყობინოს 

მესამე პირებს შესამოწმებელი ორგანიზაციის მიერ საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების 

დაუცველობის ფაქტების შესახებ. ასეთი ინფორმაცია შეიძლება გამჟღავნებულ იყოს აუდიტორის მიერ მესამე 

პირებისათვის მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში.  

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი (ასს) 265 „მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირებისა 

და ხელმძღვანელობის ინფორმირება შიდა კონტროლის ნაკლოვანებების შესახებ“ ეხება აუდიტორის 

პასუხისმგებლობას, მოახდინოს მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირებისა და ხელმძღვანელობის 

სათანადო ინფორმირება, აუდიტორის მიერ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დროს შიდა კონტროლში 

გამოვლენილი ნაკლოვანებების6 შესახებ. მოცემული ასს აუდიტორს არ უწესებს დამატებით 

პასუხისმგებლობას, შიდა კონტროლის შესწავლასთან და ასს 315-ის და ასს 330
7
-ის მოთხოვნებზე კონტროლის 

ტესტების შემუშავებასთან და ჩატარებასთან დაკავშირებით. ასს 2608 აწესებს მოთხოვნებს და გვაწვდის 

მითითებებს აუდიტორის მიერ მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების აუდიტთან დაკავშირებით 

ინფორმირების პასუხისმგებლობის შესახებ. აუდიტორს მოეთხოვება შეისწავლოს აუდიტთან 

დაკავშირებული შიდა კონტროლის სისტემა არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენისა და შეფასების 

მიზნით.9 აღნიშნული სტანდარტის მიზანს წარმოადგენს, მოახდინოს მართვის უფლებამოსილებით 

აღწურვილი პირებისა და ხელმძღავნელობის ინფორმირება აუდიტის განმავლობაში შიდა კონტოლში 

გამოვლენილიისეთი ნაკლოვანებების შესახებ, რომლებიც აუდიტორის პროფესიული მსჯელობით 

მნიშვნელოვანია და ყურადღებას იმსახურებს. ჩატარებული სამუშაოს საფუძველზე, აუდიტორი 

ვალდებულია, განსაზღვროს, გამოავლინა თუ არა აუდიტორმა ერთი ან მეტი ნაკლოვანება შიდა კონტროლში. 

აუდიტორი ასევე ვალდებულია წერილობით დროულად აცნობოს მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ 

პირებს საწარმოს შიდა კონტროლის სისტრემაში გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ. შიდა კონტროლის 

მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებების შესახებ წერილობით შეტყობინებაში, აუდიტორმა უნდა შეიტანოს:10 

ა) იმ ნაკლოვანებების აღწერილობა და მათი სავარაუდო ზემოქმედების განმარტება; და (იხ.:ასს 265 პუნქტი გ28) 

ბ) ისეთი საკმარისი ინფორმაცია, რომელიც მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირებსა და 

ხელმძღვანელობას შესაძლებლობას მისცემს, გაიგონ ამ შეტყობინების კონტექსტი. კერძოდ, აუდიტორი 

ვალდებულია, განმარტოს, რომ: (იხ.:ასს 265 პუნქტები გ29-გ30) 

 აუდიტის მიზანს წარმოადგენდა აუდიტორის მიერ ფინანსური ანგარიშგების შესახებ მოსაზრების 

გამოთქმა; 

 აუდიტი მოიცავდა ფინანსური ანგარიშგების მომზადებასთან დაკავშირებული შიდა კონტროლის 

განხილვას ისეთი აუდიტორული პროცედურების შემუშავებისთვის, რომლებიც კონკრეტული 

                                                                 
6
  ასს 315 _ `არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება სამეურნეო სუბიექტისა და მისი 

გარემოს შესწავლის გზით", პუნქტები 4 და 12 

7
  ასს 330 _ `აუდიტორის პროცედურები შეფასებულ რისკებზე რეაგირებისათვის~ 

8
  ასს 260 _ `მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების ინფორმირება" 

9
 ასს 315, პუნქტი 12. პუნქტებში გ60-65 მოცემულია მითითებები, აუდიტთან დაკავშირებული კონტროლის 

პროცედურების შესახებ 

10
 ასს 265 პუნქტი 11 
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გარემოებების შესაფერისია და არა შიდა კონტროლის ეფექტურობის შესახებ მოსაზრების გამოთქმის 

მიზნით;  

 ინფორმირებული საკითხები შემოიფარგლება მხოლოდ იმ ნაკლოვანებებით, რომლებიც 

აუდიტორმა გამოავლინა აუდიტის განმავლობაში და, აუდიტორის აზრით, იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ 

იმსახურებს მათ შესახებ მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების შეტყობინებას. 

აუდიტორს აღნიშნული სტანდარტის შესაბამისად, არ ეკისრება ვალდებულება, გამოვლენილი 

მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებების შესახებ წარმოადგინოს ინფორმაცია რაოდენობრივად. მნიშვნელოვანი  

ნაკლოვანებები შეიძლება დაჯგუფდეს ანგარიშგების მიზნების გათვალისწინებით. წერილობით 

შეტყობინებაში აუცილებელია აუდიტორმა შეიტანოს რეკომენდაციები გამოსასწორებელი ნაკლოვანებების 

შესახებ. ასევე ხელმძღვანელობის ფაქტიური ან შემოთავაზებული  საპასუხო ქმედებები. როდესაც საქმე ეხება 

სახელმწიფო სამეურნეო სუბიექტებს, აქ შესაძლებელია, რომ ასს 265 არ ითვალისწინებდეს ყველა იმ ასპექტს, 

რაც ამ სუბიექტების შიდა კონტროლის სისტემით იყოს განსაზღვრული. მაგალითად, შეიძლება აუცილებელი 

იყოს მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებების შესახებ საკანონმდებლო ან სხვა ზემდგომი ორგანოების ინფორმირება. 

ასევე კანონმდებლობით შესაძლებელია განსაზღვრული იყოს შიდა კონტროლის მნიშვნელოვანი 

ნაკლოვანებების შესახებ ანგარიშის სავალდებულო წარდგენა მაკონტროლებელ ორგანოსთან, ამ 

ნაკლოვანებების შესაძლო გავლენის მნიშვნელოვნების მიუხედავად. 

 

 

 

 

 

 

შეკითხვები თვითშემოწმებისთვის 

1.   რ ა მო თხო ვნებით  ვალდებულია  ხელმძღ ვანელო ბდეს  აუდიტურ ი  ო რ განიზაცია  

საბუღ ალტრ ო        ანგარ იშგების  შესახებ  თავისი  აზრ ის  ფ ო რ მო რ ების  და  გამო თქმის  დრ ო ს?  

2.    რ ო გ ო რ ი ა  IS A  2 2 0 – ი ს  „ ა უ დ ი ტ უ რ ი  დ ა ვ ა ლ ე ბ ე ბ ი ს  პ ი რ ო ბ ე ბ ი “  დ ა ნ ი შ ნ უ ლ ე ბ ა ?  

3.    რ ი ს თ ვ ის  ა დ გ ე ნ ე ნ  წ ე რ ილ ს  ა უ დ ი ტ უ რ ი  დ ა ვ ა ლ ე ბ ის  შ ე ს ა ხ ე ბ ?  

      4.    როგორი ინფორმაცია უნდა იყოს ასახული წერილში აუდიტური დავალების შესახებ?  

5.    რ ა  შ ე ი ძ ლ ე ბ ა  ი ყ ო ს  ა უ დ ი ტ უ რ ი  მ ო მ ს ა ხ უ რ ე ბ ი ს  გ ა წ ე ვ ა ზ ე  ხ ე ლ შ ე კრ უ ლ ე ბ ი ს  

ს ა გ ა ნ ი ?   

      6.     რაში მდგომარეობს ISA 220–ის „აუდიტში მუშაობის ხარისხის კონტროლი“ მიზანი?  

7.    რ ა  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა ს  შ ე ი ც ა ვ ს  ა უ დ ი ტ ო რ ი ს  ს ა მ უ შ ა ო  დ ო კუ მ ე ნ ტ ე ბ ი ?   

     8.    რ ა  იგულისხმება  ცნებებში „თაღლითობა“ და  „შეცდომა“?  

9.    როგორი ქმედებები მიეკუთვნება თაღლითობას?  

 

 



58 
 

58 
 

აუდიტის დაგეგმვის  საერთაშორისო  სტანდარტები 

                       

თ ა ვი 3  

 

3 .1 .  ა უ დ ი ტ ი ს  დ ა გე გმ ვ ა  

აუდიტის დაგეგმვა მდგომარეობს მისი სტრატეგიისა და ტაქტიკის განსაზღვრაში, პროცედურებისა და 

მეთოდების შერჩევაში, რომლებიც დასახული მიზნის – საბუღალტრო ანგარიშგების უტყუარობის 

დადასტურების –  ყველაზე უფრო ეფექტურად მიღწევის შესაძლებლობას იძლევა. ფინანსური ანგარიშგების 

აუდიტის დაგეგმვის რეკომენდაციები მოცემულია ISA 300–ში „ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დაგეგმვა“.  

ზემოაღნიშნულ სტანდარტში „დაგეგმვის როლი და ვადები“ მითითებულია, რომ აუდიტის დაგეგმვის 

მოცულობა ძირითადად დამოკიდებულია ეკონომიკური სუბიექტის სიდიდეზე, აუდიტური შემოწმების სირთულეზე, 

აუდიტში მონაწილე პირთა კვალიფიკაციის დონეზე. დაგეგმვის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ინფორმაციის 

მოპოვება კლიენტის ბიზნესის შესახებ, რომელიც ხელს უწყობს ფინანსურ ანგარიშგებაზე შესაძლო გავლენის მქონე 

მოვლენებისა და ოპერაციების გამოვლენას.   

აუდიტორმა დაგეგმვის მსვლელობაში უნდა შეიმუშაოს და დოკუმენტურად გააფორმოს აუდიტის საერთო 

სტრატეგია, ამასთან უნდა აღწეროს აუდიტური შემოწმების სავარაუდო მოცულობა და წარმართვა ბიზნესის 

ცოდნასთან, საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის, პროცედურების რისკისა და არსებითობის, 

ხასიათის, ვადებისა და მოცულობის სწორად გაგებასთან, მუშაობის მიმართულების კოორდინირებასთან, მასზე 

ზედამხედველობასთან და მის ანალიზთან დაკავშირებული საკითხებისა და სხვა ასპექტების ასახვით.   როგორც 

კი შემუშავდება აუდიტის საერთო სტრატეგია, შესაძლებელი იქნება აუდიტის დეტალურ გეგმაზე მუშაობის 

დაწყება, რათა ყურადღება მივაქციოთ აუდიტის საერთაშორისო სტრატეგიაში დაფიქსირებულ საკითხებს. ამ 

დროს უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი, რომ საჭიროა აუდიტორის რესურსების ეფექტიანად გამოყენება 

აუდიტის ამოცანების მისაღწევად. აუცილებელი არ არის,  რომ აუდიტის საერთო სტრატეგიისა და აუდიტის 

დეტალური გეგმის შემუშავება ერთმანეთისაგან იზოლირებული ან თანმიმდევრული პროცესები იყოს, არამედ 

ისინი მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, ვინაიდან ერთი მათგანის ცვლილებამ შეიძლება 

გამოიწვიოს შესაბამისი ცვლილება მეორეში. 

 „ბიზნესის ცოდნა“ სტანდარტის მიხედვით განსაზღვრულია როგორც ინფორმაციის მიღება დარგში არსებული 

და კლიენტის ბიზნესზე გავლენის მქონე ზოგადი ეკონომიკური ფაქტორებისა და პირობების, ბიზნესის შედეგების 

მახასიათებელი მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების, ხელმძღვანელობის კომპეტენტურობის ზოგადი დონის შესახებ. 

ხაზგასმულია, რომ საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების სწორად გაგება მიიღწევა კლიენტის 

სააღრიცხვო პოლიტიკის, მისი საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების გაცნობით კონტროლის 

ტესტების და შემოწმების პროცედურების გამოყენებით.    

აუდიტის საერთო სტრატეგიის შედგენისას აუდიტორმა უნდა აღნიშნოს მნიშვნელოვანი რისკისა და შიდა 

კონტროლის სისტემის რისკის მოსალოდნელი შეფასებები, დაადგინოს არსებითობის დონეები აუდიტის მიზნებისთვის, 

განსაზღვროს ფინანსურ ანგარიშგებაში არსებითი უზუსტობების შესაძლებლობა და გამოავლინოს საბუღალტრო 

აღრიცხვის რთული ადგილები, აგრეთვე მიუთითოს დაგეგმვის დროს კლიენტის ფილიალებისა და შვილობილი 

ქვედანაყოფების აუდიტისთვის სხვა აუდიტორების  და აუდიტის ჩასატარებლად ექსპერტებისა და საჭირო პერსონალის 

მოწვევის გათვალისწინების აუცილებლობაზე.   

აუდიტის სხვა ასპექტებს, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იყოს აუდიტის საერთო სტრატეგიის 

შემუშავებისას, ISA 300–ში  მიკუთვნებულია განსაკუთრებით საყურადღებო გარემოებების გამოვლენა 

(დაკავშირებული მხარეების არსებობა, გაკოტრების შესაძლებლობა და ა.შ.).  

 „აუდიტის გეგმა“  ნაწილში  მითითებულია, რომ აუდიტის საერთო სტრატეგიასთან ერთად აუდიტორმა უნდა 
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შეიმუშაოს და დოკუმენტურად გააფორმოს აუდიტის პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს აუდიტის საერთო 

სტრატეგიის განხორციელებისთვის აუცილებელი დაგეგმილი აუდიტური პროგრამების ხასიათს, ვადებსა და 

მოცულობას, აუდიტორის ასისტენტებისთვის  განსაზღვრავს ინსტრუქციების ნაკრებს ამავდროულად და  მათ მიერ 

შესრულებულ სამუშაოზე სათანადო კონტროლის საშუალებას წარმოადგენს.    

აუდიტის მსვლელობისას დაგეგმილ გადაწყვეტილებებში დაშვებულია იმის შესაძლებლობა, რომ აუდიტის 

მსვლელობაში საჭიროებისამებრ  შეიძლება გადაიხედოს აუდიტის საერთო სტრატეგია და აუდიტის გეგმა. დაგეგმვა 

ხორციელდება უწყვეტად აუდიტის მთელი პერიოდის მანძილზე, აუდიტური პროცედურების მსვლელობაში 

გარემოებების შეცვლისა და მიღებული მოულოდნელი შედეგების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანი ცვლილებების 

შეტანის მიზეზების დოკუმენტირებით.   

აუდიტის დაგეგმვა ეფექტურობის ამაღლების მიზნით ითვალისწინებს ზოგადი სტრატეგიისა და 

დეტალური მიდგომის შემუშავებას აუდიტური პროცედურების მოსალოდნელ ხასიათთან, ჩატარების 

ვადებთან და მოცულობასთან მიმართებაში. დაგეგმვა შესაძლებლობას იძლევა აუცილებელი ყურადღება 

მიექცეს აუდიტის მნიშვნელოვან მხარეებს ოპტიმალური დანახარჯებით პოტენციური პრობლემების 

გამოვლენის და სამუშაოს დროული და ხარისხიანი შესრულების მიზნით, განაწილდეს სამუშაო აუდიტურ 

შემოწმებაში მონაწილე სპეციალისტთა ჯგუფის წევრთა შორის, აგრეთვე განხორციელდეს ამ სამუშაოს 

კოორდინირება.     

აუდირებადი პირის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღება მუშაობის დაგეგმვის მნიშვნელოვან 

ნაწილს წარმოადგენს, ეხმარება აუდიტორს მოვლენების, ოპერაციებისა და სხვა თავისებურებების გამოვლენაში, 

რომლებმაც შეიძლება არსებითი გავლენა იქონიონ ფინანსურ (საბუღალტრო) ანგარიშგებაზე.  

აუდიტის დაგეგმვისას (იხ. ნახ.) მიზანშეწონილია შემდეგი ძირითადი ეტაპების გამოყოფა: აუდიტის წინასწარი 

დაგეგმვა; აუდიტის ზოგადი გეგმის მომზადება; აუდიტის პროგრამის  შედგენა, თუმცა წინასწარი დაგეგმვის ეტაპი ISA 

300–ში მითითებული არ არის.     

მიზანშეწონილია აგრეთვე აუდიტური საქმიანობის ფირმის შიდა სტანდარტების შემადგენლობაში 

აუდიტის წინასწარი დაგეგმვის შესახებ ცალკე ნაწილის გათვალისწინება.  

 

 

ე კ ო ნ ო მ ი კ უ რ ი   ს უ ბ ი ე ქ ტ ი ს  

წ ე რ ი ლ ი – წ ი ნ ა დ ა დ ე ბ ა  

 

წ ერილი  აუდ იტის  ჩატარებ ი ს   შ ე ს ა ხ ე ბ  

( წ ე რ ი ლ ი – ვ ა ლ დ ე ბ უ ლ ე ბ ა )  

 

წ ი ნ ა ს წ ა რ ი   დ ა გ ე გ მ ვ ა  

 

ა უ დ იტ ური  მომს ა ხ უ რ ე ბ ი ს   გ ა წ ე ვ ი ს  

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა  

 

` ა უ დ ი ტ ი ს   ს ა ე რ თ ო  ს ტ რ ა ტ ე გ ი ა  

                     

ა უ დ ი ტ ი ს   პ რ ო გ რ ა მ ა  

 

ა უ დ ი ტ ი ს   დ ა გ ე გ მ ვ ა  
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ეკონომიკური სუბიექტის მიერ მისთვის აუდიტური მომსახურების გაწევის ოფიციალური მიმართვის 

(წერილი–წინადადება) შემდეგ აუდიტური ორგანიზაცია ადგენს და უგზავნის კლიენტს წერილს აუდიტის 

ჩატარების შესახებ. წერილს აუდიტის ჩატარების შესახებ შეიძლება თან დაერთოს აუდიტის წინასწარი გეგმა   

კლიენტის ხელმძღვანელობასთან შესათანხმებლად. ამ დოკუმენტში უნდა აისახოს აუდიტური მომსახურების 

შეთავაზებული სახეები, სამუშაოს დაგეგმილი სახეები, აუდიტის ჩასატარებლად აუცილებელი ინფორმაციის 

წყაროები, აუდიტის საერთო სტრატეგია.   

სუბიექტის მიერ აუდიტის შესახებ წერილის მიღების შემდეგ უნდა დაიწყოს  საბუღალტრო ანგარიშგების აუდიტის 

ჩატარების განსაზღვრა. მოცემულ პროცესს ეწოდება წინასწარი დაგეგმვა. წინასწარი დაგეგმვის ეტაპზე ხდება პოტენციური 

პარტნიორების (აუდიტური ორგანიზაციის და ეკონომიკური სუბიექტის) გაცნობა და ინფორმაციის გაცვლა, რაც საშუალებას 

აძლევს ყველა  მხარეს მიიღოს გადაწყვეტილება აუდიტის სფეროში შემდგომი თანამშრომლობის პრინციპული 

შესაძლებლობისა და მიზანშეწონილობის შესახებ. ამ ეტაპის დასრულებისას მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგების 

სერიოზულობა მოითხოვს დიდი მოცულობის ინფორმაციის შესწავლას (მონაცემები ეკონომიკური სუბიექტის გარემოს და 

მისი ინდივიდუალური თავისებურებების შესახებ). ასეთი ინფორმაციის მისაღებად აუდიტორისთვის ხელმისაწვდომი 

უნდა იყოს ინფორმაციის მრავალი წყარო, რომელთა რიცხვში შედის სადამფუძნებლო დოკუმენტები, დირექტორთა საბჭოს 

სხდომების, აქციონერებისა და მართვის სხვა ორგანოების სხდომების ოქმები; სააღრიცხვო პოლიტიკის მარეგულირებელი 

დოკუმენტები; საბუღალტრო ანგარიშგება; სტატისტიკური ანგარიშგება; ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის დაგეგმვის 

დოკუმენტები; კონტრაქტები, ხელშეკრულებები, შეთანხმებები; აუდიტორებისა და კონსულტანტების შიდა ანგარიშები; 

საგადასახადო შემოწმების მასალები; ფირმის შიდა ინსტრუქციები; სასამართლო და საარბიტრაჟო სარჩელების მასალები; 

ეკონომიკური სუბიექტის საწარმოო და საორგანიზაციო სტრუქტურის მარეგულირებელი დოკუმენტები, ეკონომიკური 

სუბიექტის ფილიალებისა და შვილობილი საწარმოების ნუსხა.    

პრაქტიკაში ეკონომიკური სუბიექტები ზოგჯერ უარს აცხადებენ ინფორმაციის წარმოდგენაზე, სანამ არ იქნება 

დადებული ხელშეკრულება აუდიტური მომსახურების გაწევაზე. თუ აუდიტორი დაინტერესებულია კლიენტში, მაშინ უარი 

არ უნდა ითქვას შემოწმების ჩატარებაზე, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მოცემული ფაქტი ხელშეკრულებაში და 

აგრეთვე წერილობით იყოს შეთანხმებული ამ მიზეზით ადრე შედგენილი ცალკე შეთანხმებების და მიღებული პირობებისა 

და ვალდებულებების შემოწმების გეგმის გადახედვის შესაძლებლობა.   

წინასწარი დაგეგმვის შედეგების მიხედვით აუდიტურმა ორგანიზაციამ უნდა გადაწყვიტოს, თანახმაა თუ არა 

იმუშაოს კლინტთან. ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებაზე გავლენას ახდენს რიგი ფაქტორებისა. 

პირველ რიგში, აუდიტური ორგანიზაცია უნდა დარწმუნდეს აუდიტის ჩატარების პრინციპულ შესაძლებლობებში 

(მაგალითად, დარწმუნდეს იმაში, რომ აუდიტის ჩასატარებლად არ მოითხოვება საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენა; არ 

არსებობს ფაქტები, რომლებიც ეჭვის ქვეშ აყენებენ დადებითი აუდიტური დასკვნის მომზადების შესაძლებლობას). მეორე 

საკითხად, აუდიტორმა უნდა შეაფასოს ადამიანური რესურსების მოთხოვნილება. თანხმდება რა აუდიტური შემოწმების 

ჩატარებაზე, აუდიტური ორგანიზაცია დარწმუნებული უნდა იყოს მისი ხარისხიანად ჩატარების შესაძლებლობის 

არსებობაში.    

წინასწარი დაგეგმვის ეტაპზე ჩვეულებრივ წყდება აგრეთვე საორგანიზაციო საკითხები, რომლებიც 

დაკავშირებულია, კერძოდ, აუდიტორების მუშაობისთვის ნორმალური პირობების შექმნასთან. აუდიტორებისთვის 

გამოყოფილი უნდა იყოს ცალკე ფართი, აღჭურვილი სეიფით დოკუმენტების შესანახად, პირველადი დოკუმენტების 

ასლების გადაღების შესაძლებლობით, როზეტებით Notebook-ების ჩასართველად, პრინტერით აუდიტური დოკუმენტების 

ამოსაბეჭდად. აუცილებლობის შემთხვევაში, განხილულ უნდა იქნას აუდიტური ორგანიზაციის სპეციალისტების 

განთავსების, ცხოვრებისა და კვების, ტრანსპორტით სარგებლობის საკითხები.  

კლიენტის ანგარიშგების აუდირების შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, მასთან იდება 

ხელშეკრულება აუდიტური მომსახურების გაწევაზე. მისი ხელმოწერის შემდეგ დგინდება აუდიტის საერთო 

სტრატეგია, რომლის მოცულობა და შინაარსი დამოკიდებულია ეკონომიკური სუბიექტის სიდიდეზე, აუდიტური 

შემოწმების სირთულეზე, და აგრეთვე აუდიტორის მიერ გამოყენებულ კონკრეტულ მეთოდებზე და ტექნოლოგიებზე.   

წამყვანმა აუდიტორმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა გადახედოს აუდიტის საერთო სტრატეგიას. გადახედვა უნდა 
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განხორციელდეს, მაგალითად, შემდეგ (და მათ ანალოგიურ) სიტუაციებში:  

• აუდიტორის მიერ ერთობლივი საქმიანობის შესახებ მნიშვნელოვანი მოცულობის ხელშეკრულებების გამოვლენის 

შემთხვევაში (თუ გეგმაში შესული არ იყო შემოწმება მოცემული მიმართულებით);   

• როდესაც ანალიტიკური პროცედურის გამოყენების შედეგად გამოვლენილია სამეურნეო საქმიანობის 

ფაქტების არასწორად ასახვა (მაგალითად, საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის ბალანსის მიხედვით საწყისი 

სალდოს არითმეტიკული გაანგარიშება არ დასტურდება საბუღალტრო აღრიცხვის რეგისტრებით სტატიაში „სხვა 

აქტივები“). ამ შემთხვევაში აუდიტორს უფლება აქვს ჩართოს გეგმაში წინა საანგარიშო პერიოდის მიხედვით  

მოცემული მიმართულების შემოწმება დამატებითი ანაზღაურებით.  

იმ შემთხვევებში, როდესაც ზოგადი გეგმის გადახედვა მნიშვნელოვნად ზრდის სამუშაოების მოცულობას, მასში 

ცვლილებები შეტანილ უნდა იქნას მხოლოდ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით. თუ ზოგადი გეგმის 

გადახედვა უმნიშვნელოდ ზრდის სამუშაოების მოცულობას, ცვლილებები გეგმაში შეიძლება შეიტანოს წამყვანმა 

აუდიტორმა ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობისთვის შეტყობინების გარეშე.  

აუდიტორი ვალდებულია შეატყობინოს აუდიტური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს გამოვლენილი მიმართულებების შესახებ 

და შეათანხმოს საკითხი აუდიტის გეგმაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობის უარი 

აუდიტური მომსახურების დამატებით ანაზღაურებაზე, რომელიც დაკავშირებულია გეგმის გადახედვასთან, უნდა აისახოს 

აუდიტურ ანგარიშში შესაბამისი ფორმულირებით.  

დაგეგმვის პროცესი სრულდება აუდიტის პროგრამის შედგენით, რომელშიც  განისაზღვრება აუდიტის 

ზოგადი გეგმის რეალიზებისთვის აუცილებელი დაგეგმილი აუდიტური პროცედურების ხასიათი, ვადები და 

მოცულობა. აუდიტური ჯგუფის ხელმძღვანელები იყენებენ აუდიტის პროგრამას როგორც აუდიტის 

ასისტენტის კონსულტირებისთვის, ასევე მათი მუშაობის ხარისხის კონტროლისთვის. აუდიტის პროგრამა 

საჭიროების შემთხვევაში უნდა გადაიხედოს აუდიტის პროცესში. აუდიტორის დასკვნები აუდიტური 

პროგრამის ყველა ნაწილზე, რომლებიც დოკუმენტურად არის ასახული სამუშაო დოკუმენტებში, 

ფაქტობრივად წარმოადგენს მასალას აუდიტური ანგარიშისა და აუდიტური დასკვნის შესადგენად.   

 

3.2. არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება სამეურნეო სუბიქტისა  და  

მისი გარემოს  შესწავლის  გზით  

ISA 315-ის „არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება სამეურნეო სუბიექტისა და მისი გარემოს 

შესწავლის მიზნით“ ამოცანას წარმოადგენს სტანდარტების დაწესება და რეკომენდაციების წარმოდგენა საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების, აგრეთვე აუდიტური რისკისა და მისი კომპონენტების (მნიშვნელოვანი 

რისკის, კონტროლის სისტემის რისკის და შეუმჩნევლობის რისკის) ცოდნის მიღებისთვის.  

აუდიტორმა წარმოდგენა უნდა მიიღოს საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შესახებ, 

რომელიც საკმარისი იქნება აუდიტის დაგეგმვისთვის და აუდიტის ჩატარებასთან ეფექტური მიდგომის შემუშავებისთვის. 

მან უნდა გამოიყენოს თავისი პროფესიული მსჯელობა აუდიტური რისკის შეფასებისთვის და მისაღებ დაბალ დონემდე 

მოცემული რისკის შესამცირებლად აუცილებელი აუდიტური პროცედურების შემუშავებისთვის.  

მოცემულია ისეთი ცნებების განსაზღვრა, როგორიც არის „აუდიტური რისკი“, „მნიშვნელოვანი რისკი“, 

„კონტროლის სისტემის რისკი“, „შეუმჩნევლობის რისკი“, „საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემა“, „შიდა კონტროლის 

სისტემა“, „მტკიცებები“, „ბიზნესის რისკი“, „რისკის შესაფასებელი პროცედურები“.  

აღნიშნულია, რომ საკონტროლო გარემოში ასახულ ფაქტორებს მიეკუთვნება:  

• დირექტორთა საბჭოსა და მისი კომპონენტების საქმიანობა;  

• ხელმძღვანელობის ფილოსოფია და მისი მუშაობის სტილი;  
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• სუბიექტის საორგანიზაციო სტრუქტურა, და აგრეთვე უფლებამოსილებების მინიჭებისა და 

პასუხისმგებლო ბის დაკისრების მეთოდები;  

• ხელმძღვანელობის მხრიდან კონტროლის სისტემა, შიდა აუდიტის ქვედანაყოფის, საკადრო პოლიტიკისა   და 

პროცედურების, აგრეთვე მოვალეობების განაწილების ჩათვლით. 

კონტროლის პროცედურებად დასახელებულია:  

• ანგარიშები, ჩატარებული შედარებების შემოწმება და დამტკიცება;  

• ჩანაწერების არითმეტიკური სიზუსტის შემოწმება;  

• კონტროლის განხორციელება გამოყენებით პროგრამებზე და კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების 

გარემოზე, მაგალითად, კომპიუტერული პროგრამების ცვლილებებზე და მოცემული ფაილების 

ხელმისაწვდომობაზე კონტროლის ფორმების დაწესებით;  

• ანალიტიკური ანგარიშებისა და ბრუნვითი უწყისების მართვა და შემოწმება;  

• დოკუმენტების დამტკიცება და მათზე კონტროლი;  

• შიდა წყაროებიდან მიღებული მონაცემების შედარება ინფორმაციის გარე წყაროებთან;   

• ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდებისა და სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ანგარიშების 

შედარება საბუღალტრო ჩანაწერებთან;  

• აქტივებისა და ჩანაწერების პირდაპირი ფიზიკური ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა;  

• ფინანსური შედეგების ანალიზი და მათი შედარება ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ 

ხარჯებთან.  

აღნიშნულია, რომ საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შესაბამისი ასპექტების ცოდნა 

მნიშვნელოვანი რისკისა და კონტროლის სისტემის რისკის შეფასებასთან და სხვა ფაქტორების გაანალიზებასთან ერთად 

შესაძლებლობას აძლევს აუდიტორს:   

• განსაზღვროს პოტენციური არსებითი უზუსტობების სახეები, რომლებიც შეიძლება  შეხვდეს მას  

ფინანსურ ანგარიშგებაში ;  

• გაითვალისწინოს ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ არსებითი უზუსტობების გაჩენის 

რისკზე;  

• შეიმუშაოს შესაბამისი აუდიტური პროცედურები. მითითებულია, რომ აუდიტის ჩატარების 

მიდგომის შემუშავებისას აუდიტორი მხედველობაში იღებს კონტროლის სისტემის რისკის წინასწარ 

შეფასებას (აგრეთვე მნიშვნელოვანი რისკის შეფასებას) იმისათვის, რომ  დაადგინოს შეუმჩნევლობის 

შესაბამისი რისკი, რომელიც შეიძლება იყოს დაშვებული იმ მტკიცებებისას, რომელთა საფუძველზეც 

მომზადდა ფინანსური ანგარიშგება, აგრეთვე განსაზღვროს მოცემული მტკიცებების არსებითად შემოწმების 

პროცედურების ხასიათი, ვადები და მოცულობა.     

 „მნიშვნელოვანი რისკი“-ს შესაბამისად  აუდიტის საერთო სტრატეგიის შემუშავებისას აუდიტორმა უნდა 

ჩაატაროს მნიშვნელოვანი რისკის შეფასება ფინანსური ანგარიშგების დონეზე. აუდიტის პროგრამის შემუშავებისას 

აუდიტორისთვის რეკომენდებულია შეაფარდოს  ჩატარებული შეფასება ანგარიშების არსებით სალდოებთან და 

ოპერაციების კლასებთან მტკიცებების დონეზე ან ივარაუდოს, რომ მნიშვნელოვანი რისკი მოცემულ მტკიცებასთან 

მიმართებაში მაღალია. 

შიდა კონტროლის საშუალებები ხელს უწყობენ ისეთი მიზნების მიღწევას, როგორიცაა:  
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• ოპერაციების განხორციელება ხელმძღვანელობის საერთო ან სპეციალური ნებართვით;  

• ყველა ოპერაციისა და სხვა მოვლენების დროულად აღრიცხვა ზუსტ თანხებში, შესაბამის ანგარიშებზე 

და სათანადო საანგარიშო პერიოდებში იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადება ფინანსური ანგარიშის დადგენილი საფუძვლების თანახმად;    

• აქტივებისა და ჩანაწერების ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა მხოლოდ ხელმძღვანელობის 

ნებართვით;  

დასახელებულია შიდა კონტროლის საშუალებებისთვის დამახასიათებელი  შეზღუდვები, კერძოდ:  

• შიდა კონტროლის საშუალებათა უმეტესი ნაწილის ორიენტირება მიმდინარე და არა იშვიათ 

ოპერაციებზე;  

• შეცდომების პოტენციური შესაძლებლობა ადამიანური ფაქტორის გამო, ანუ  დაუდევრობის, 

ყურადღების გაფანტვის, არასწორი მსჯელობისა და ინსტრუქციის არასწორად გაგების მიზეზით;   

• შიდა კონტროლის პროცედურების გავლის შესაძლებლობა ხელმძღვანელობის წარმომადგენელთან 

ან თანამშრომელთან, სუბიექტთან მიმართებაში გარე ან შიდა პირებთან მორიგების გზით.    

აუდიტორმა  წარმოდგენა უნდა შეექმნას საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემის შესახებ, რომელიც საკმარისი იქნება შემდეგი 

საკითხების განსაზღვრისა და გაგებისათვის:  

• იმ ოპერაციების ძირითადი კლასები, რომლებსაც ახორციელებს სუბიექტი;  

• ასეთი ოპერაციების ინიცირების ხერხი;  

• მნიშვნელოვანი საბუღალტრო ჩანაწერები, ფინანსური ანგარიშგების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები და ანგარიშები;  

• საბუღალტრო აღრიცხვის წარმართვის და ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესი მნიშვნელოვანი 

ოპერაციებისა და სხვა მოვლენების ინიცირების მომენტიდან  ფინანსურ ანგარიშგებაში მათი შეტანის მომენტამდე.  

აუდიტორისთვის აუცილებელია საკონტროლო გარემოს შესახებ წარმოდგენის მიღება, რომელიც საკმარისი იქნება 

დირექტორებისა და ხელმძღვანელობის დამოკიდებულების, მათ მიერ ვითარების ცოდნისა და შიდა კონტროლის 

საშუალებებთან დაკავშირებით განხორციელებული ქმედებების და სუბიექტისთვის მათი მნიშვნელობის შეფასებისათვის.  

აუდიტური შემოწმების გეგმის შესამუშავებლად აუდიტორმა აუცილებლად უნდა მიიღოს საკმარისი 

წარმოდგენა კონტროლის პროცედურების შესახებ.  

კონტროლის საშუალებათა რისკის წინასწარი შეფასება სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა 

კონტროლის სისტემების ეფექტურობის განსაზღვრის პროცესს წარმოადგენს, არსებითი დამახინჯებების თავიდან 

აცილების ან გამოვლენისა და გასწორების თვალსაზრისით. კონტროლის სისტემის რისკის წინასწარი შეფასება იმ 

მტკიცებებთან მიმართებაში, რომელთა საფუძველზე მომზადდა ფინანსური ანგარიშგება, უნდა იყოს მაღალი, გარდა 

იმ შემთხვევებისა, როდესაც აუდიტორს შეუძლია დაადგინოს მტკიცებასთან შეფარდებული შიდა კონტროლის 

საშუალებები, რომელთა მეშვეობითac გარკვეული ალბათობით მოხდება არსებითი უზუსტობების თავიდან აცილება 

ან გამოვლენა და გასწორება, აგრეთვე დაგეგმოს კონტროლის ტესტების ჩატარება მტკიცების შესაფასებლად.   

საერთაშორისო სტანდარტი ავალდებულებს აუდიტორს განახორციელოს სუბიექტის საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შესახებ წარმოდგენის და კონტროლის სისტემის შეფასების დოკუმენტირება, 

და აგრეთვე მიიღოს აუდიტური მტკიცებულება კონტროლის ტესტების ჩატარების მეშვეობით, რომლებიც საჭიროა 

კონტროლის სისტემის რისკის ნებისმიერი შეფასების დასადასტურებლად, რომელიც მაღალზე დაბალია. რაც უფრო 

დაბალია კონტროლის სისტემის რისკის შეფასება, მით უფრო მეტი დასტურის მიღება სჭირდება აუდიტორს საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების სათანადო სტრუქტურისა და ეფექტური ფუნქციონირების მიმართ.  
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კონტროლის ტესტების შედეგებზე დაყრდნობით აუდიტორმა უნდა დაადგინოს, იყო თუ არა 

შემუშავებული და გამოყენებული შიდა კონტროლის საშუალებები იმის შესაბამისად, რაც 

გათვალისწინებული იყო კონტროლის სისტემის რისკის წინასწარი შეფასების დროს.  

             აუდიტური შემოწმების დასრულებამდე, შემოწმების შედეგებზე და სხვა მიღებულ აუდიტურ მტკიცებულებებზე 

დაყრდნობით აუდიტორმა უნდა გააანალიზოს, იყო თუ არა დადასტურებული კონტროლის სისტემის რისკის შეფასება. 

მნიშვნელოვან რისკთან დაკავშირებული სიტუაციების საპასუხოდ ხელმძღვანელობა ხშირად შეიმუშავებს 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემებს, რომლებიც მიმართულია უზუსტობების თავიდან 

აცილებაზე ან მათ გამოვლენასა და გასწორებაზე, ამიტომ უმეტეს შემთხვევაში მნიშვნელოვანი რისკი და 

კონტროლის სისტემის რისკი მჭიდრო კავშირში არიან. აუდიტორისთვის რეკომენდებულია ასეთ სიტუაციებში 

რისკის შეუსაბამო შეფასების თავიდან ასარიდებლად განსაზღვროს აუდიტური რისკი კომბინირებული შეფასების 

გზით.   

შემოწმების პროცედურების ხასიათის, ვადებისა და მოცულობის გასაზღვრისას, რომლებიც 

აუცილებელია აუდიტური რისკის დასაშვებ დაბალ დონემდე დაყვანისთვის, აუდიტორმა უნდა 

გაითვალისწინოს მნიშვნელოვანი რისკისა და კონტროლის სისტემის რისკის შეფასებული დონეები. ამასთან 

დაკავშირებით, აუდიტორისთვის რეკომენდებულია არსებითად შემოწმების პროცედურების ხასიათის, 

შესრულების ვადებისა და მოცულობის  განხილვა.  

მნიშვნელოვანი რისკისა და კონტროლის სისტემის რისკის შეფასებული დონეების მიუხედავად 

აუდიტორმა უნდა ჩაატაროს  არსებითად შემოწმების ზოგიერთი პროცედურა ანგარიშების არსებითი 

სალდოებისა და ოპერაციების კლასებთან მიმართებაში. ამასთან, რაც უფრო მაღალია მნიშვნელოვანი რისკისა და 

კონტროლის სისტემის რისკის შეფასება, მით უფრო მეტი აუდიტური მტკიცებულება უნდა მიიღოს აუდიტორმა 

არსებითად შემოწმების პროცედურის მსვლელობაში. ხოლო, თუ აუდიტორი დაადგენს, რომ შეუმჩნევლობის 

რისკი იმ მტკიცების მიმართ, რომლის საფუძველზეც მომზადდა ფინანსური ანგარიშგება, არ შეიძლება დაყვანილ 

იქნას დასაშვებ  დაბალ დონემდე ანგარიშის არსებითი სალდოს ან ოპერაციების კლასებთან მიმართებაში, მაშინ 

აუდიტორმა უნდა გამოთქვას პირობით-დადებითი აზრი ან უარი განაცხადოს აზრის გამოთქმაზე.   

კარში „მიზნები და სტრატეგია და დაკავშირებული ბიზნესის რისკები“ ასახულია განსახილველ საკითხთან 

დაკავშირებული მცირე ეკონომიკური სუბიექტების აუდიტის სპეციფიკა. კერძოდ, ნათქვამია, რომ იმ შემთხვევებში, 

როდესაც მოვალეობების განაწილების შესაძლებლობა შეზღუდულია და არ არსებობს აუდიტური მტკიცებულებები 

კონტროლის საზედამხედველო საშუალებების მიმართ, ფინანსური ანგარიშგების შესახებ აუდიტორის აზრის 

დამამტკიცებელი აუდიტური მტკიცებულებები შეიძლება მიღებულ იქნას მხოლოდ არსებითად შემოწმების 

პროცედურების ჩატარების გზით.   

სტანდარტი ავალდებულებს აუდიტორს შესაძლო მოკლე ვადებში შეატყობინოს შესაბამისი ადმინისტრაციული 

დონის ხელმძღვანელობას საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების სტრუქტურის ან 

ფუნქციონირების გამოვლენილი არსებითი ხარვეზების შესახებ. ჩვეულებრივ ხელმძღვანელობას აცნობებენ 

არსებითი ხარვეზების შესახებ წერილობითი ფორმით. მაგრამ, თუ აუდიტორს მიაჩნია, რომ ინფორმირება ზეპირი 

ფორმით უფრო მიზანშეწონილია, მაშინ ასეთი შეტყობინება უნდა აისახოს აუდიტორის სამუშაო დოკუმენტებში. 

მნიშვნელოვანია, შეტყობინებაში აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილია მხოლოდ ის ხარვეზები, რომლებიც ცნობილი 

გახდა აუდიტორისთვის აუდიტური შემოწმების მსვლელობისას, და აგრეთვე, უნდა აღინიშნოს,  რომ შემოწმება არ 

არის განკუთვნილი იმის დასადგენად, შეესაბამება თუ არა შიდა კონტროლი მმართველობით მიზნებს.     

სტანდარტის „სახელმწიფო სექტორის პერსპექტივები“ ნაწილში ნათქვამია, აუდიტორს უნდა ახსოვდეს, რომ 

სახელმწიფო სექტორის სუბიექტების მმართველობით მიზნებზე შეიძლება გავლენას ახდენდეს საზოგადოების 

ინტერესები; გარდა ამისა, მმართველობითი მიზნები შეიცავენ ამოცანებს, რომლის წყაროებია კანონმდებლობა, 

ნორმატიული აქტები, მთავრობის დადგენილებები და სამინისტროების დირექტივები. აუდიტორის თვალსაზრისით შიდა 

კონტროლის პროცედურების ეფექტურობის დადგენისას აუდიტორმა  მხედველობაში უნდა მიიღოს ასეთი მიზნების 

ხასიათიც. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისას აუდიტორი ითვალისწინებს მხოლოდ იმ პოლიტიკასა და პროცედურებს 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების ჩარჩოებში, რომლებსაც კავშირი აქვთ ფინანსური 
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ანგარიშგების საფუძვლად დადებულ მტკიცებებთან. სახელმწიფო სექტორის აუდიტორები ფინანსური ანგარიშგების 

აუდიტური შემოწმების ჩატარების დროსაც კი ხშირად ასრულებენ დამატებით მოვალეობებს შიდა კონტროლის 

საშუალებების მიმართ. შიდა კონტროლის საშუალებების შემოწმება, რომელსაც ატარებენ აუდიტორები, შეიძლება იყოს 

უფრო ფართო და დაწვრილებითი, ვიდრე კერძო სექტორში ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შემთხვევაში. სახელმწიფო 

სექტორის აუდიტორებისთვის შეიძლება გათვალისწინებულ იქნას დამატებითი მოთხოვნები ხარვეზების შესახებ 

ხელმძღვანელობის ინფორმირებასთან მიმართებაში. მაგალითად, აუდიტორს შეიძლება დაევალოს აცნობოს 

საკანონმდებლო და სხვა სამთავრობო ორგანოებს შიდა კონტროლის სისტემის ხარვეზების შესახებ, რომლებიც მან 

აღმოაჩინა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ან სხვა აუდიტის მსვლელობისას. 

 „აუდიტორული რისკი“ არის რისკი იმისა, რომ აუდიტორი გამოთქვამს არაადეკვატურ აუდიტორულ 

მოსაზრებას იმ პირობებში, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება შეიცავს არსებით უზუსტობას. აუდიტორული რისკი 

წარმოადგენს არსებითი უზუსტობისა და შეუმჩნევლობის რისკების ფუნქციას.    

 აუდიტური რისკი  სამ შემადგენელ ნაწილს შეიცავს: მნიშვნელოვანი რისკი, კონტროლის საშუალებათა რისკი 

და შეუმჩნევლობის რისკი. 

ა უ დ ი ტ უ რ ი  რ ი ს კ ი ს  კ ო მ პ ო ნ ე ნ ტ ე ბ ი ს  უ რ თ ი ე რ თ კ ა ვ შ ი რ ი  

აუდიტური ორგანიზაცია აფასებს კონტროლის საშუალებათა რისკს როგორც: 

მაღალი         საშუალო        დაბალი 

ამასთან შეუმჩნევლობის რისკის დონე, 

 რომელიც შეიძლება იქნას დაშვებული: 

აუდიტური 

ორგანიზაცია 

აფასებს შიდა 

სამეურნეო 

რისკებს 

როგორც: 

მაღალი ყველაზე 

დაბალი 

საშუალოზე 

დაბალი 

საშუალო 

საშუალო საშუალოზე 

დაბალი 

საშუალო საშუალოზე 

მაღალი 

დაბალი საშუალო საშუალოზე 

მაღალი 

ყველაზე 

მაღალი 

 

შენიშვნა. დაშტრიხულ უჯრედებში მითითებულია შეუმჩნევლობის რისკის დონე, რომელიც შეიძლება იქნას 

დაშვებული. 

 

მათემატიკური თვალსაზრისით აუდიტური რისკი მისი სამი კომპონენტის ნამრავლის ტოლია და გამოითვლება  

ფორმულით:  

არ-შსრXკსრ X შრ 

 

სადაც       არ —  აუდიტურ ი  რ ისკია ;   

     შსრ  — შიდასამეურნეო რისკია;  

     კსრ — კონტროლის  საშუალებათა  რისკია; 

    შრ — შეუმჩნევლობის რისკია. 

როგორც ნებისმიერი ალბათობა, რისკი იზომება პროცენტებში ან წილობრივი ერთეულებით. 
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ტერმინი „მნიშვნელოვანი რისკი“ ნიშნავს საბუღალტრო აღრიცხვის ანგარიშებზე სახსრების ნაშთის ან  ერთი ტიპის 

ოპერაციების ჯგუფის მიდრეკილებას უზუსტობისკენ, რომლებიც შეიძლება იყოს არსებითი (ცალ-ცალკე ან საბუღალტრო 

აღრიცხვის სხვა ანგარიშებზე ნაშთებთან ან  ერთი ტიპის ოპერაციების ჯგუფებთან ერთობლიობაში), თუ დასაშვებია შიდა 

კონტროლის აუცილებელი საშუალებების არარსებობა.    

ტერმინი „კონტროლის საშუალებათა რისკი“  ნიშნავს იმის რისკს, რომ უზუსტობა, რომელსაც შეიძლება 

ადგილი ჰქონდეს საბუღალტრო აღრიცხვის ანგარიშებზე სახსრების ნაშთის ან  ერთი ტიპის ოპერაციების ჯგუფებში და 

იყოს არსებითი (ცალ-ცალკე ან საბუღალტრო აღრიცხვის სხვა ანგარიშებზე სახსრების ნაშთებთან ან  ერთი ტიპის 

ოპერაციების ჯგუფებთან ერთობლიობაში), არ იქნება დროულად თავიდან არიდებული ან გამოვლენილი და 

გასწორებული საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების მეშვეობით.  

ტერმინი „შეუმჩნევლობის რისკი“ ნიშნავს იმის რისკს, რომ აუდიტური პროცედურები სინამდვილეში 

საბუღალტრო აღრიცხვის ანგარიშებზე ნაშთების ან ოპერაციების ჯგუფების იმ უზუსტობის გამოვლენის 

შესაძლებლობას არ იძლევა, რომელიც შეიძლება იყოს არსებითი ცალ-ცალკე ან საბუღალტრო აღრიცხვის სხვა 

ანგარიშებზე სახსრების ნაშთების ან  ერთი ტიპის ოპერაციების ჯგუფების უზუსტობებთან ერთობლიობაში.  

ტერმინი „საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემა“ ნიშნავს ორგანიზაციების ქონებისა და ვალდებულებების და 

ყველა სამეურნეო ოპერაციის უწყვეტი და დოკუმენტური აღრიცხვის გზით მათი მიმოქცევის შესახებ ინფორმაციის 

შეგროვების, რეგისტრაციისა და განზოგადების დალაგებულ სისტემას ფულად გამოსახულებაში.  

             ტერმინი „შიდა კონტროლის სისტემა“ ნიშნავს საორგანიზაციო ზომების, მეთოდებისა და პროცედურების 

ერთობლიობას, რომლებსაც იყენებს აუდირებადი პირის ხელმძღვანელობა, როგორც საშუალებას საფინანსო-

სამეურნეო საქმიანობის დალაგებულად და ეფექტურად წარმართვისთვის, აქტივების დაცულობის 

უზრუნველყოფისთვის, შეცდომებისა და ინფორმაციის დამახინჯების გამოვლენისთვის, გამოსწორებისთვის და 

თავიდან აცილებისთვის, აგრეთვე უტყუარი ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების დროულად მომზადებისთვის. 

შიდა კონტროლის სისტემა შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სქემის სახით (იხ. ნახ.).  

 

სისტემა  

 

 

საბუღალტრო აღრიცხვის 

სისტემა 

 კონტროლის გარემო  კონტროლის 

საშუალებები 

 
 

  

ფორმებისა და მეთოდების 

ერთობლიობა, რომლებიც 

გამოიყენება ეკონომიკური 

სუბიექტის მიერ ქონებისა 

და ვალდებულებების 

საბუღალტრო აღრიცხვის 

ორგანიზებისა და 

წარმართვისთვის, აგრეთვე 

საბუღალტრო ანგარიშგების 

მომზადებისთვის  

 ეკონომიკური სუბიექტის 

ხელმძღვანელობის ცოდნისა 

და შიდა კონტროლის 

სისტემის დადგენაზე, 

შენარჩუნებასა და 

განვითარებაზე მიმართული 

ზომების ერთობლიობა 

შიდა კონტროლის 

ელემენტები - კონკრეტული 

პროცედურები, რომლებიც 

დაადგინა ეკონომიკური 

სუბიექტის 

ხელმძღვანელობამ 

სამეურნეო საქმიანობის 

ცალკე მიმართულებებზე და 

უბნებზე მისი ეფექტური და 

საიმედო მართვის 

უზრუნველსაყოფად 

 

შიდა  კონტროლის  სისტემა 

 

შიდა კონტროლის სისტემის საიმედოობის შეფასებისას აუდიტური ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან 

გამოიყენონ არანაკლებ სამი გრადაცია:  

1) მაღალი საიმედოობა; 
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2) საშუალო საიმედოობა; 

3) დაბალი საიმედოო ბა. 

ამ სისტემის საიმედოობის შეფასების ობიექტურობის ასამაღლებლად აუდიტურ ორგანიზაციებს 

შეუძლიათ გამოიყენონ უფრო მეტი გრადაცია. მრავალი აუდიტური ორგანიზაცია აფასებს საიმედოობას ხუთი 

ან ათბალიანი სისტემით, ხოლო ზოგი ზომავს საიმედოობას პროცენტებში (0-დან 100%-მდე), მაგრამ 

დეტალური შეფასებების გამოყენება მოითხოვს შიდა კონტროლის სისტემის (შკს) უფრო რთულ გამოკვლევებს: 

სხვადასხვა სატესტო პროცედურის, ტიპიური შეკითხვების ჩამონათვალების შემუშავება, მიღებული შედეგების 

ანალიზი ბალების სკალის, კოეფიციენტებისა და ფორმულების გამოყენებით საიმედო შეფასების მისაღებად. 

ამიტომ, მცირე აუდიტური ორგანიზაციებისთვის და კერძო აუდიტორებისთვის მიზანშეწონილია შიდა 

კონტროლის სისტემის საიმედოობის შესაფასებლად ნაკლებად შრომატევადი ხერხების გამოყენება.  

           პრაქტიკაში აუდიტური რისკის ნულამდე დაყვანა არარეალურია. თუმცა აუდიტორი უნდა მიისწრაფოდეს მისი 

შემცირებისკენ. მან უნდა დაგეგმოს და ჩაატაროს აუდიტი ისეთნაირად, რომ არასწორი მსჯელობის რისკი  მინიმალური 

იყოს.   

აუდიტური რისკის მინიმუმამდე დაყვანის ხარისხი ბევრად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად 

დიდია გარე მომხმარებლების დაინტერესება  ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო ანგარიშგების 

მონაცემებისადმი. რაც უფრო ფართოა პოტენციური მომხმარებლების წრე, მით უფრო აქტუალურია 

აუდიტორისთვის აუდიტური რისკის შემცირება. რისკების შესწავლა და ანალიზი აუდიტორის დაჟინებულ 

ყურადღებას მოითხოვს. ჩასატარებელი პროცედურების ხასიათი და მასშტაბი პირდაპირ არის დამოკიდებული 

რისკის ხარისხის შეფასებაზე. თუ რისკი შეფასებულია როგორც მაღალი, აუცილებელია უფრო საიმედო 

აუდიტური მტკიცებულებების მიღება, უფრო გულდასმითი კვლევების ჩატარება, მონაცემთა უფრო მსხვილი 

ამონაკრებების დაგეგმვა.   

სავსებით შესაძლებელია, აუდიტორმა განახორციელოს აუდიტური შემოწმება აუდიტური რისკების ზუსტი 

შეფასების გარეშეც. რისკის შეფასება აუდიტორისთვის თვითმიზანს არ წარმოადგენს. აუდიტორებისთვის 

ნებადართულია აუდიტური რისკების შეფასება სამბალიანი სისტემით: მაღალი, საშუალო და დაბალი. ამიტომ, 

გამოცდილი აუდიტორისთვის სირთულეს არ წარმოადგენს ანალოგიური სიტუაციების გაანალიზებით გააკეთოს 

დაახლოებითი შეფასება.    

იმისათვის, რომ მკაცრად მათემატიკურად გამოითვალოს აუდიტური რისკი, საჭიროა ჰიპოთეტური სიტუაციის 

წარმოდგენა, რომელშიც შეიძლება იყოს შემოწმებული ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო ანგარიშგება 100 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ. თუ მათგან 83 აუდიტორმა მიიჩნია, რომ ეკონომიკური 

სუბიექტის ანგარიშგება უტყუარია, ხოლო 17 აუდიტორი ამას არ დაეთანხმა, სინამდვილეში კი ანგარიშგება 

ნამდვილად უტყუარია, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ აუდიტური შეცდომის ალბათობა (რისკი) 0,17 ან 17%–ს (17:100) 

შეადგენს. პრაქტიკაში არარეალურია აუდიტური რისკის მათემატიკურად შეფასება, რადგან განმეორებითი 

შემოწმებებიც კი (გადამოწმებები) ტარდება უკიდურესად იშვიათად, ხოლო ერთი და იმავე კლიენტის სამმაგი 

შემოწმების ალბათობა ერთსა და იმავე საანგარიშო პერიოდში პრაქტიკულად ნულის ტოლია. ამიტომ, აუდიტორებმა 

უნდა გამოიყენონ ალბათობის სხვა განმარტება: არა როგორც გარკვეული სახის შედეგის მქონე გამოცდილებების 

რიცხვის შეფარდება მათ საერთო რიცხვთან, არამედ როგორც გამოცდილების გარკვეულ შედეგში მკვლევარის 

სუბიექტური ურყეობის ხარისხი.    

შიდასამეურნეო რისკი უნდა შეფასდეს მხოლოდ აღრიცხვის იმ ანგარიშების და ოპერაციების მიმართ, რომელთა 

სალდო და (ან) განხორციელებული ბრუნვები არ აღემატება არსებითობის დონეს, ანუ აუდიტორი ვალდებულია შეაფასოს 

მოცემული რისკი მხოლოდ ანგარიშგებისთვის მთლიანობაში და აღრიცხვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი 

ანგარიშებისთვის. აუდიტორმა აუცილებლად ცალ–ცალკე უნდა განიხილოს ანგარიშები, რომლებისთვისაც 

დამახასიათებელია არაწინასწარგანზრახული უზუსტობები, და ანგარიშები, რომლებისთვისაც დამახასიათებელია 

წინასწარგანზრახული უზუსტობები.  

            შიდასამეურნეო რისკის შეფასებისას აუცილებელია შემდეგი ობიექტური ფაქტორების გათვალისწინება:  

•  იმ დარგის ფუნქციონირებისა და მიმდინარე ეკონომიკური მდგომარეობის თავისებურებანი 

რომელშიც მუშაობს მოცემული ეკონომიკური სუბიექტი (სამართლებრივი გარემო, საქმიანობის ნორმატიული 

რეგულირების თავისებურებანი, დარგის საერთო-ეკონომიკური მდგომარეობა);   

• მოცემული ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის სპეციფიური თავისებურებები (მაგალითად, 

სათამაშო ბიზნესისთვის დამახასიათებელია რისკის უფრო მაღალი დონე, ვიდრე ვაჭრობისთვის, ხოლო 
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ვაჭრობისთვის – უფრო დაბალი, ვიდრე მრეწველობისთვის);  

  • ხელმძღვანელობისა და ბუღალტერიის პერსონალის პატიოსნება;  

• ხელმძღვანელობისა და ბუღალტერიის პერსონალის გამოცდილება და კვალიფიკაცია (ახალბედა მთავარი 

ბუღალტრისთვს შიდასამეურნეო რისკი უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე მთავარი ბუღალტრისთვის მუშაობის დიდი 

სტაჟით);   

• ეკონომიკური სუბიექტის პერსონალზე გარე ზეწოლის შესაძლებლობა გარკვეული მაჩვენებლების 

მიღწევის მიზნით (კრედიტების მისაღებად ხელმძღვანელს შეუძლია მოითხოვოს მთავარი ბუღალტრისგან 

ბალანსის მაჩვენებლების „გაუმჯობესება“, ხოლო საგადასახადო გადახდების შესამცირებლად – 

„თვითღირებულების გაზრდა“);  

• ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობაზე მისი მესაკუთრეების კონტროლის შესაძლებლობა (იქ, 

სადაც საწესდებო კაპიტალის ფლობა გამოცალკევებულია წარმოების მართვის ფუნქციისგან, 

შიდასამეურნეო რისკი ჩვეულებრივ უფრო დაბალია, ვიდრე იქ, სადაც მთავარი აქციონერი და ეკონომიკური 

სუბიექტის მმართველი – ერთი და იგივე პირია). 

კონტროლის საშუალებათა რისკის ურთიერთშევსებად კატეგორიას კონტროლის საშუალებათა საიმედოობა 

წარმოადგენს. კონტროლის საშუალებათა რისკი იზომება პროცენტებში. საიმედოობის მაჩვენებელს იღებენ 100%–

დან რისკის მნიშვნელობის გამოკლებით, ხოლო, თუ რისკი ერთიანის წილებში იზომება, მაშინ რისკის 

მნიშვნელობა მიიღება ერთიანიდან გამოკლებით. მაგალითად, კონტროლის საშუალებათა 0,35 (35%)–ის ტოლ 

რისკს შეესაბამება 0,65 (65%)–ის ტოლი საიმედოობა, ანუ კონტროლის საშუალებათა მაღალ საიმედოობას 

შეესაბამება დაბალი რისკი, საშუალო საიმედოობას – საშუალო რისკი და დაბალ საიმედოობას – მაღალი რისკი.   

მაგრამ არ შეიძლება აბსოლუტურად დაყრდნობა პირველად შეფასებაზე. აუდიტორი ვალდებულია 

შემოწმების მსვლელობისას განახორციელოს სისტემის ან კონტროლის ცალკეული  საშუალებების უტყუარობის 

დასტურის პროცედურები.  

კონტროლის საშუალებებს უტარებენ ტესტირებას საკონტროლო პროცედურების შესრულების სისწორის 

შესამოწმებლად. კონტროლის საშუალებათა ტესტირებამ უნდა დაარწმუნოს აუდიტორი იმაში, რომ:   

• ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემები საიმედოა და ხელს 

უწყობენ  ბუღალტრული ანგარიშგების არსებითი უზუსტობების გამოვლენას და მათ თავიდან  აცილებას;  

• კონტროლის საშუალებები  ერთნაირად ეფექტურია მთელი შემოწმების პერიოდის განმავლობაში. 

საქმე იმაშია, რომ საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემებში, რომლებიც პრინციპში საიმედოა, 

გარკვეული მიზეზების გამო შეიძლება აღინიშნებოდეს შეფერხებები ცალკეულ პერიოდებში. ასეთ მიზეზებს მიეკუთვნება:   

• მოკლე ვადით ბუღალტერიის მუდმივი მუშაკის შეცვლა ნაკლებად გამოცდილი მუშაკით მისი 

ავადმყოფობის ან შვებულების გამო; ეკონომიკური სუბიექტის ბუღალტერიის მუშაობის თავისებურებები, 

რომლებიც დაკავშირებულია, მაგალითად, ეკონომიკური სუბიექტის სეზონური საქმიანობის ინტენსიურობის  

ზრდასთან (ამ პერიოდებში შეცდომების წარმოქმნის განსაკუთრებით მაღალი ალბათობაა);   

      • ერთეული და შემთხვევითი შეცდომების აღმოჩენა. 

კონტროლის საშუალებათა რისკზე გავლენის მქონე ფაქტორების დიდი უმრავლესობა დამოკიდებულია 

ხელმძღვანელობასა და მთავარ ბუღალტერზე. ეს პირები პირველ რიგში აგებენ პასუხს საბუღალტრო აღრიცხვისა და 

შიდა კონტროლის სისტემების ორგანიზებასა და ეფექტურ ფუნქციონირებაზე. კონტროლის საშუალებათა რისკის 

შესამცირებლად ჩვეულებრივ საჭიროა ცვლილებების შეტანა საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემაში, დოკუმენტბრუნვის 

რეორგანიზება, საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებების ჩატარება. აუდიტორმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს 

მოცემული ტიპის რისკზე არა უშუალოდ და ხანგრძლივ პერსპექტივაში. შემოწმების მსვლელობაში მან უნდა აღწეროს და 

დააფიქსიროს აღნიშნული სისტემების ყველა ელემენტი, აღნიშნოს გამოვლენილი ხარვეზები და არეფექტური ელემენტები, 

შეაფასოს რისკის ხარისხი. ჩატარებული კვლევებისა და მათი შედეგების ანალიზის საფუძველზე აუდიტორმა უნდა 

შეიმუშაოს და მიაწოდოს ეკონომიკური სუბიექტის აღმასრულებელ ორგანოს შესაბამისი რეკომენდაციები. ამგვარად, 

აუდიტორმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კონტროლის საშუალებათა რისკის დონეზე, თუ ეკონომიკური სუბიექტი 

სამოქმედოდ მიიღებს და დანერგავს აუდიტორის რეკომენდაციებს საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

სისტემების სრულყოფასთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ ცვლილებებს კავშირი არ ექნებათ საანგარიშო პერიოდის რისკის 

დონესთან, ისინი გავლენას იქონიებენ მხოლოდ მომდევნო საანგარიშო პერიოდების შედეგებზე. ამიტომ, შემდგომი 
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აუდიტური შემოწმების დაწყებამდე საჭიროა დაზუსტდეს და აღინიშნოს, გათვალისწინებულია თუ არა კლიენტის 

მხრიდან ამ საკითხთან დაკავშირებული რეკომენდაციები.      

თუ აუდიტორი ცდილობს შეაფასოს მნიშვნელოვანი რისკი და კონტროლის საშუალებათა რისკი ცალ–ცალკე, 

წარმოიქმნება რისკის არასათანადოდ შეფასების ალბათობა. ამიტომ, აუდიტური რისკი უფრო საიმედოდ შეიძლება 

დადგინდეს კომბინირებული შემოწმების გზით. 

  შიდასამეურნეო რისკისა და კონტროლის საშუალებათა რისკის შეფასების საფუძველზე აუდიტორმა უნდა 

განსაზღვროს შეუმჩნევლობის დასაშვები რისკი. შემოწმება უნდა დაიგეგმოს შეუმჩნევლობის რისკის მინიმუმამდე 

შემცირების გათვალისწინებით.   

შეუმჩნევლობის რისკი არის აუდიტორის მუშაობის ეფექტურობისა და ხარისხის მაჩვენებელი. ის 

დამოკიდებულია აუდიტორის პროფესიონალიზმზე დაგეგმოს შემოწმება და ორგანიზება გაუწიოს მას, 

განსაზღვროს რეპრეზენტატიული ამონაკრებები, გამოიყენოს აუცილებელი და საკმარისი აუდიტური 

პროცედურები, აგრეთვე დამოკიდებულია ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე, როგორიც არის შემოწმებაში 

მონაწილე აუდიტორების კვალიფიკაცია. ეს  ისეთი ტიპის რისკია, რომლის მნიშვნელობაზე აუდიტორს 

შეუძლია გავლენა მოახდინოს.  

შეუმჩნევლობის რისკსა და შიდასამეურნეო და კონტროლის საშუალებათა რისკების კომბინაციას შორის არსებობს 

უკუკავშირი. თუ აუდიტორი მიიჩნევს, რომ შიდასამეურნეო რისკი და კონტროლის საშუალებათა რისკი მაღალია, ის 

ვალდებულია შეამციროს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, შეუმჩნევლობის რისკი, ანუ  უფრო დეტალურად და 

გულდასმით იმუშაოს, მოახდინოს გამოყენებული აუდიტური პროცედურების მოდიფიცირება  მათი რაოდენობის ან 

შინაარსის შეცვლით, გაზარდოს შემოწმებისთვის საჭირო შრომისა და დროის დანახარჯები.   

თუ დაგეგმვის მსვლელობისას ირკვევა, რომ შიდასამეურნეო რისკსა და კონტროლის საშუალებათა რისკს 

საკმაოდ დაბალი მნიშვნელობები აქვთ, აუდიტორმა უნდა შეამციროს რეალური შრომის დანახარჯები და აუდიტური 

მტკიცებულებების მისაღებად გამოიყენოს ნაკლებად შრომატევადი მეთოდები.  

რისკების დონეების გათვალისწინება და კორექტირება აუცილებელია შემოწმების ყველა ეტაპზე  –  დაგეგმვის  ეტაპიდან  

აუდიტური  დასკვნის შედგენის  ეტაპამდე.  

   თუ შემოწმების  მსვლელობისას აუდიტორი იღებს გადაწყვეტილებას არსებითობის დონის დაწევის შესახებ, მან 

უნდა მოახდინოს კორექტირება შემცირების მხრივ და აგრეთვე საერთო აუდიტური რისკის კორექტირება. ამის გაკეთება 

შეიძლება კონტროლის საშუალებათა რისკზე ან შეუმჩნევლობის რისკზე ზემოქმედებით.  შიდასამეურნეო რისკზე 

ზემოქმედების მოხდენა, როგორც წესი, შეუძლებელია. კონტროლის საშუალებათა რისკის შესამცირებლად აუცილებელია 

კონტროლის საშუალებათა დამატებითი ტესტების გამოყენება. შეუმჩნევლობის რისკის შესამცირებლად საჭიროა 

გამოყენებული აუდიტური პროცედურების წრის გაფართოება, სხვა ტიპის აუდიტური პროცედურების გამოყენების 

შესაძლებლობის შეფასება, აუდიტური ამონაკრებების მოცულობის გაზრდა. შეიძლება აგრეთვე, უფრო კვალიფიცირებული 

აუდიტორების მოწვევა და შემოწმების ვადის გაზრდა.    

აუდიტორმა უნდა შეაფასოს მისგან დამოუკიდებელი რისკები რაც შეიძლება ადრე და გულდასმით. შეუმჩნევლობის 

რისკი პირდაპირ არის დაკავშირებული სამუშაოს მოცულობაზე, სამუშაოს მოცულობა – თვითღირებულებაზე, ხოლო 

თვითღირებულება – აუდიტის საერთო ღირებულებაზე. თუ აუდიტორი და კლიენტი შეთანხმდნენ აუდიტის ფიქსირებულ 

ღირებულებაზე, ხოლო აუდიტის მაღალი რისკები გამოვლინდა შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერის და სამუშაოს 

ფაქტობრივად დაწყების შემდეგ, აუდიტორი მზად უნდა იყოს სამუშაოს მოცულობის დაუგეგმავ ზრდასთან  დაკავშირებული 

ზარალის ალბათობაზე.  

პრაქტიკაში აუდიტორი არ შეიძლება დარწმუნებული იყოს ანგარიშგების უტყუარობაში, ამიტომ აუდიტური 

რისკი ყოველთვის არის 0–სა და1–ს (ან 0–სა და 100%–ს) შორის. სასურველ აუდიტურ რისკსა და აუდიტის ჩასატარებლად 

დაგეგმილ საინფორმაციო ბაზას შორის არსებობს უკუკავშირი: რაც ნაკლებია აუდიტური რისკი, მით უფრო დიდი 

რაოდენობის ინფორმაცია არის აუცილებელი ტესტირებისთვის.  

პრაქტიკაში აუდიტორები იყენებენ ძირითადად აუდიტური რისკის განსაზღვრის სამ ხერხს:  

1. დაგეგმვის ეტაპზე აუდიტორი აფასებს, მაგალითად, შიდასამეურნეო რისკი 80%, კონტროლის საშუალებათა რისკი – 

50%, ხოლო შეუმჩნევლობის რისკი – 10% შეადგენს. ამ მნიშვნელობების საფუძველზე აუდიტორს შეუძლია მიიღოს 

აუდიტური რისკის სიდიდე:  0,8 х 0,5 х 0,1  = 0,04 ან 4%.  

2. აქცენტი  შეუმჩნევლობის რისკის მნიშვნელობის და მისაღები აუდიტური მტკიცებულებების შესაბამისი 

რაოდენობის გათვლაზე გადაიტანება. ეს უფრო ეფექტური ხერხია. მოცემულ შემთხვევაში აუდიტური რისკის მოდელი 
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გამოიყენება შემდეგი სახით:   

შრ=არ:(შსრXკსრ )  

დავუშვათ, რომ აუდიტორი ადგენს აუდიტურ რისკს 5% დონეზე, შიდასამეურნეო რისკს – 80% 

დონეზე და კონტროლის საშუალებათა რისკს – 50% დონეზე. მაშინ შეუმჩნევლო ბის რისკი იქნება:  

[0,05 : (0,8 х 0,5)] - 0,125, ანუ  12,5%. 

აუდიტური მტკიცებულებების აუცილებელი რაოდენობა შეუმჩნევლობის რისკის დონის 

უკუპროპორციულია. რაც უფრო დაბალია შეუმჩნევლობის რისკი, მით უფრო მეტი აუდიტური მტკიცებულება 

უნდა იქნას მიღებული შემოწმების მსვლელობისას.  

3. აუდიტური რისკის მოდელის ყველაზე ზოგადი ხერხი  აუდიტური რისკის კომპონენტების, 

აუცილებელი აუდიტური მტკიცებულებების რაოდენობასა და ხარისხს შორის ურთიერთკავშირის 

თვალყურის მიდევნებაში მდგომარეობს. აუდიტური რისკის მოდელის გამოყენება მოითხოვს აუდიტორისგან 

მსგავსი ურთიერთკავშირების და აუდიტური რისკის ყველა კომპონენტის შინაარსის ღრმა ცოდნას.     

            აუდიტური შემოწმების დასრულებამდე აუდიტორმა უნდა გააანალიზოს, იყო თუ არა დადასტურებული კონტროლის 

საშუალებათა რისკის შეფასება. პროცედურების მსვლელობაში უფრო დაბალი შეფასებების მიღების დადასტურება შიდა 

კონტროლის სისტემის ან მისი ცალკეული ელემენტების საიმედოობის პირველად შეფასებებთან შედარებით, 

აუდიტორისთვის უნდა იყოს წარმოდგენილი აუდიტური პროცედურების კორექტირების ნიშანი აუდიტის შედეგების 

მიხედვით ფორმირებული დასკვნების უტყუარობის საერთო დონის ამაღლების მიზნებში. მაგალითად,   შეიძლება 

გაიზარდოს ამონაკრებების ელემენტების რიცხვი და გაიგზავნოს მოთხოვნები დამატებითი მონაცემების მისაღებად.  

ეკონომიკური სუბიექტის მხრიდან თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეული უზუსტობის რისკის 

გამოვლენა და შეფასება ფინანსური ანგარიშგებისა და მტკიცების დონეებზე, სამეურნეო სუბიექტისა და მისი 

გარემოს, მათ შორის, მისი შიდა კონტროლის შესწავლის გზით, რითაც უზრუნველყოფს არსებითი 

უზუსტობის შეფასებული რისკების მიმართ საპასუხო ქმედებების განსაზღვრას და მისი განხორციელება 

შეუძლებელია აუდირებადი ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის ცოდნის 

გარეშე. აღნიშნული კი აუდიტის ჩატარებაში მონაწილე აუდიტური ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის 

განისაზღვრება ISA 315–ის მიხედვით „არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება სამეურნეო სუბიქტისა 

და მისი გარემოს შესწავლის გზით“. მოცემული ISA–ს მოთხოვნების თანახმად, გარდა ზემოაღნიშნული 

კონტროლის სისტემის გარემოებების გათვალისწინებისა, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარებისას 

აუდიტორს უნდა გააჩნდეს ცოდნა კლიენტის ბიზნესის შესახებ იმ მოცულობით, რომელიც საკმარისია 

ფინანსურ ანგარიშგებაზე, შემოწმებაზე და აუდიტურ დასკვნაზე არსებითი გავლენის მქონე მოვლენების, 

ოპერაციებისა და მუშაობის მეთოდების გამოსავლენად და გასაგებად. ამგვარი ცოდნა მნიშვნელოვანია 

მნიშვნელოვანი რისკისა და კონტროლის სისტემის რისკის შესაფასებლად და შესაძლებლობას აძლევს 

აუდიტორს სწორად განსაზღვროს აუდიტური პროცედურების ხასიათი, ვადები და მოცულობა. რისკის 

შესაფასებელი პროცედურები უნდა მოიცავდეს: 

ა) სამეურნეო სუბიექტის ხელმძღვანელობისა და სხვა პირთა გამოკითხვას სამეურნეო სუბიექტის ფარგლებში, 

რომლებსაც, აუდიტორის აზრით, შეიძლება გააჩნდეთ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც, სავარაუდოდ, დაეხმარება 

თაღლითობით თუ შეცდომით გამოწვეული არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენაში; (იხ.: პუნქტი გ6) 

ბ) ანალიზურ პროცედურებს; (იხ.: პუნქტები გ7-გ10) 

გ) დაკვირვებასა და დათვალიერებას. (იხ.: პუნქტი გ11) 

    

სტანდარტში მოცემულია კლიენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების წესი, რომლის თანახმად  

აუდიტური მომსახურების გაწევაზე ხელშეკრულების დადებამდე აუდიტორმა უნდა მიიღოს  წინასწარი მონაცემები 

სავარაუდო კლიენტის დარგის, საკუთრების სტრუქტურისა და საქმიანობის შესახებ, აგრეთვე აუდიტის ჩასატარებლად 

განსაზღვროს ბიზნესის შესახებ ცოდნის ადეკვატური დონის უზრუნველყოფის შესაძლებლობა.  
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კლიენტის ბიზნესის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ძირითად წყაროებად დასახელებულია:  

      • ამ სუბიექტთან და მის დარგთან მუშაობის გამოცდილება;  

• გასაუბრებები სუბიექტის თანამშრომლებთან, შიდა აუდიტორებთან, სხვა აუდიტორებთან, იურისტებთან, 

კონსულტანტებთან, კომპეტენტურ ადამიანებთან – დარგის ეკონომისტებთან, დამკვეთებთან, მიმწოდებლებთან და 

კონკურენტებთან;  

• დარგთან დაკავშირებული პუბლიკაციები, საკანონმდებლო და ნორმატიული დოკუმენტები;  

      • სუბიექტის მიერ მომზადებული დოკუმენტები;  

• სუბიექტის საწარმოო ფართებისა და ადმინისტრაციული შენობების დათვალიერება;  

• სუბიექტის მიერ მომზადებული დოკუმენტები (სხდომის ოქმები;  აქციონერებისთვის გაგზავნილი ან 

მარეგულირებელი ორგანოებისთვის წარდგენილი მასალები; სარეკლამო მასალები; წინა წლების წლიური 

ფინანსური ანგარიშები; ხარჯთაღრიცხვები; ხელმძღვანელობის შიდა ანგარიშები; შუალედური ფინანსური 

ანგარიშები; მმართველობითი პოლიტიკის სახელმძღვანელო; მითითებები საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოებასა და 

შიდა კონტროლის სისტემებზე; ანგარიშთა გეგმები; თანამდებობრივი ინსტრუქციები; მარკეტინგისა და გაყიდვების 

გეგმები).   

სტანდარტის  „არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება“ ნაწილში მითითებულია კლიენტის 

ბიზნესის შესახებ მონაცემთა რაციონალური გამოყენების გზები, რომლებიც აუდიტური შემოწმების ეფექტურად 

ჩატარების შესაძლებლობას აძლევენ აუდიტორს და ხელს უწყობენ:  

• რისკების სწორად შეფასებას;  

• აუდიტის დაგეგმვას;  

• არსებითობის დონის განსაზღვრას;  

• ხელმძღვანელობის განცხადებებისა და შეფასებითი მნიშვნელობების შეფასებას;  

• დაკავშირებული მხარეების დადგენას;  

• თაღლითობისა და არსებითი შეცდომების გამოვლენას;  

• აუდიტური მტკიცებულებების შეგროვებას;  

• სააღრიცხვო პოლიტიკისა და ფინანსურ ანგარიშგებაში მიკვლეული მონაცემების შესაბამისობის ანალიზს.  

აღნიშნულია, რომ საბოლოო ჯამში ჩამოთვლილმა დოკუმენტებმა უნდა უზრუნველყონ კლიენტის უკეთესი 

მომსახურება, ეს კი საკმაოდ მნიშვნელოვანია აუდიტური ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებისთვის. 

როდესაც აუდიტორი იხილავს შესაძლო უზუსტობების სხვადასხვა ტიპებს, გამოყენებული მტკიცებები იყოფა 

ქვემოთ მოყვანილ სამ კატეგორიად და შეიძლება მიიღოს შემდეგი ფორმა11: 

ა) მტკიცებები გარკვეული კატეგორიების ოპერაციებისა და მოვლენების შესახებ აუდიტს დაქვემდებარებულ 

პერიოდში: 

 წარმოშობა – ბუღალტრულად აღრიცხული ოპერაციები და მოვლენები უკვე მოხდა და დაკავშირებულია 

სამეურნეო სუბიექტთან; 

                                                                 
11

 ასს 315 პუნქტი გ111 
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  სისრულე – ყველა ის ოპერაცია და მოვლენა, რომელიც დოკუმენტურად უნდა აღრიცხულიყო, უკვე 

აღრიცხულია; 

 სისწორე – დოკუმენტურად აღრიცხულ ოპერაციებთან და მოვლენებთან დაკავშირებული თანხები და 

სხვა მონაცემები აღრიცხულია სათანადოდ; 

  დროში გამიჯვნა – ოპერაციები და მოვლენები აღრიცხულია სწორ საანგარიშგებო პერიოდში; 

 კლასიფიკაცია – ოპერაციები და მოვლენები აღრიცხულია სათანადო ანგარიშებში. 

ბ) მტკიცებები ანგარიშთა ნაშთების შესახებ საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს: 

 არსებობა – აქტივები, ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი არსებობს; 

 უფლებები და მოვალეობები – სამეურნეო სუბიექტი ფლობს ან აკონტროლებს აქტივებს, ხოლო 

ვალდებულებები სამეურნეო სუბიექტის მოვალეობებია; 

 სისრულე – ყველა სახის აქტივი, ვალდებულება და საკუთარი კაპიტალი, რომლებიც ბუღალტრულად 

უნდა აღრიცხულიყო, აღრიცხულია; 

 შეფასება და მიკუთვნება – აქტივები, ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი შეტანილია ფინანსურ 

ანგარიშგებაში შესაბამისი თანხებით და ნებისმიერი შეფასება, ან თანხების მიკუთვნების 

კორექტირებები სათანადოდ არის ასახული. 

გ) მტკიცებები განმარტებითი შენიშვნების შესახებ: 

 წარმოშობა, უფლებები და მოვალეობები – გამჟღავნებული მოვლენები, ოპერაციები და სხვა საკითხები 

უკვე მოხდა და დაკავშირებულია სამეურნეო სუბიექტთან; 

 სისრულე – ყველა განმარტებითი შენიშვნა, რომელიც შეტანილი უნდა ყოფილიყო ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, უკვე შეტანილია; 

 კლასიფიკაცია და აღქმადობა – ფინანსური ინფორმაცია სათანადოდ არის წარდგენილი და აღწერილი, 

ხოლო განმარტებითი შენიშვნები ნათლად არის ჩამოყალიბებული; 

 სისრულე და შეფასება – ფინანსური და სხვა სახის ინფორმაცია სამართლიანად და შესაფერისი 

ოდენობით არის ასახული. 

 

ISA 315–ის დანართი 1-ის სახით წარმოდგენილია შიდა კონტროლის კომპონენტები, რომლებიც ეხება 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს, ხოლო დანართი2-ში მოცემულია ის პირობები და მოვლენები, რომლებიც 

შეიძლება მიანიშნებდეს არსებითი უზუსტობის რისკებზე. 

ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის ცოდნა, რომელიც აუცილებელია მუშაობისთვის, გულისხმობს 

აგრეთვე ქვეყანაში და დარგში ეკონომიკური სიტუაციის ცოდნას, რომელშიც მოქმედებს ეკონომიკური სუბიექტი, 

აგრეთვე იმის უკეთ ცოდნას, თუ როგორ მოქმედებს ის. აუდიტორს შესაძლოა ამის შესახებ ნაკლებად ღრმა ცოდნა 

ჰქონდეს, ვიდრე ეს ეკონომიკური სუბიექტის მართვისთვის aris საჭირო. ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის 

ცოდნა და აუდირებადი პირის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის სათანადოდ გამოყენება ხელს უწყობს აუდიტორს 

რისკების შეფასებაში და პრობლემური სფეროების გამოვლენაში, აუდიტის ეფექტურად მართვასა და ჩატარებაში, 

აუდიტური მტკიცებულებების შეფასებაში, აუდიტის მაღალი ხარისხის და დასკვნების დასაბუთების 

უზრუნველყოფაში.   

აუდიტორი შეიმუშავებს პროფესიულ აზრს იმ საკითხებზე, რომელთა გადასაწყვეტად მნიშვნელოვანია აუდირებადი 

პირის საქმიანობის ცოდნა, აუდიტის ისეთ ეტაპებზე, როგორც:  

      • მნიშვნელოვანი რისკისა და კონტროლის საშუალებების რისკის შეფასება;  

• აუდირებადი პირის კომერციული რისკების და მოცემული რისკების მიმართ ხელმძღვანელობის 

მოქმედებების განხილვა;  

      • აუდიტის საერთო სტრატეგიისა და აუდიტის პროგრამის შემუშავება;  

• არსებითობის დონის განსაზღვრა და იმის შეფასება, არის თუ არა ის სათანადო;  

• აუდიტური მტკიცებულებების შეგროვება მათი სათანადო ხასიათის დასადგენად და ფინანსური (საბუღალტრო) 
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ანგარიშგების მომზადების შესაბამისი წინაპირობების შესასრულებლად;  

• ხელმძღვანელობის ოფიციალური ახსნა–განმარტებებისა და განცხადებების, და მის მიერ 

განსაზღვრული შეფასებითი მნიშვნელობების შეფასება;   

• აუდირებადი პირის საქმიანობის იმ სფეროების დადგენა, სადაც შეიძლება საჭირო გახდეს 

სპეციფიური ცოდნა და უნარ–ჩვევები;   

      • აფილირებული პირებისა და მათთან ოპერაციების გამოვლენა;  

      • საწინააღმდეგო ინფორმაციის გამოვლენა;  

      •  უჩვეულო გარემოებების აღმოჩენა;  

• კვალიფიცირებული შეკითხვების მომზადება და მათზე პასუხების ხასიათის შეფასება;  

• სააღრიცხვო პოლიტიკის სათანადო ხასიათის და ფინანსურ ანგარიშგებაში  ინფორმაციის მიკვლევის 

ანალიზი.  

ეკონომიკური სუბიექტის საფინანსო–სამეურნეო საქმიანობაზე გავლენის მქონე გარე ფაქტორებს მიეკუთვნება 

ზოგადეკონომიკური და დარგობრივი ფაქტორები.  

ზოგადეკონომიკური ფაქტორებია:  

     • ეკონომიკის მდგომარეობა მთლიანობაში (წარმოების ზრდა ან შემცირება);  

     • საპროცენტო განაკვეთები და ფინანსური რესურსების არსებობა;  

     • ეროვნული ვალუტის ინფლაცია , დევალვაცია და რევალვაცია;  

     • სახელმწიფო პოლიტიკა (მათ შორის, ფულადი, საგადასახადო და სატარიფო), სავაჭრო შეზღუდვები, 

სამთავრობო დახმარების პროგრამები;   

     • უცხოური ვალუტის კურსი და სავალუტო კონტროლის მექანიზმები.  

დაგობრივი ფაქტორებია:  

     • ბაზარი და კონკურენცია;  

     • ციკლური ან სეზონური საქმიანობა ; 

     • ცვლილებები წარმოების ტექნოლოგიებში;   

     • კომერციული რისკი; 

     • საქმიანობის შემცირება ან გაფართოება;  

     • არახელსაყრელი პირობები (მოთხოვნის დაცემა, საწარმოო სიმძლავრეების პრობლემები, სერიოზული 

კონკურენცია ფასების სფეროში);     

     • დარგის ეკონომიკური მაჩვენებლები;  

     • გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული მოთხოვნები და პრობლემები;  

     • ნორმატიულ–სამარ თლებრივი ბაზა;  

     • ენერგორესურსების ხელმისაწვდომობა და ღირებულება; 
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     • საქმიანობის თავისებურებები (მაგალითად, შრომითი ხელშეკრულებების, ფინანსირების წესისა და 

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოების წესის მიმართ).  

გარდა ამისა, საკითხებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ აუდიტურ დავალებასთან, მიეკუთვნება:  

• აუდირებადი პირის საკუთრების მართვა და სტრუქტურა (კორპორაციული და საორგანიზაციო 

სტრუქტურა, აქციონერები და აფილირებული პირები, დაფინანსების წყაროები და მეთოდები და ა.შ.);  

• აუდირებადი პირის პროდუქცია, ბაზრები, მიმწოდებლები, ხარჯები, საწარმოო საქმიანობა 

(საქმიანობის ხასიათი, საწარმოო ფართების ადგილმდებარეობა, პერსონალის დახასიათება, ლიცენზიები, 

პატენტები, ხარჯების ძირითადი სახეები, სამეცნიერო კვლევები და ძიებები, მოქმედი საინფორმაციო 

სისტემები, სესხის მიღების თავისებურებები) ;  

• აუდირებადი პირის ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული ფაქტორები, მათ შორის 

ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები და მათი ცვლილების ტენდენციები;  

• კანონმდებლობის თავისებურებანი (აუდირებადი პირის საქმიანობის პროცესში გამოყენებული 

ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები, მათ შორის დაბეგვრის სფეროში; საქმიანობის მოცემული 

სახისთვის დამახასიათებელი ინფორმაციის მიკვლევის მოთხოვნები; მოთხოვნები აუდიტური დასკვნის მიმართ; 

ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების შესაძლო მომხმარებლები).  

ამგვარად, შესამოწმებელი ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის შესახებ უფრო ღრმა ცოდნის მიღების 

აუცილებლობის შემთხვევაში აუდიტორმა უნდა გამოიყენოს ანალიტიკური პროცედურები. ამისათვის საჭირო 

ინფორმაცია უნდა იყოს დაჯგუფებული შემდეგნაირად: მონაცემები საერთო ეკონომიკური ფაქტორების შესახებ; იმ 

დარგის სპეციფიკასთან დაკავშირებული მონაცემები, რომელსაც მიეკუთვნება კლიენტის საქმიანობა; ეკონომიკური 

სუბიექტის საქმიანობის თავისებურებებთან დაკავშირებული მონაცემები.  

აუდირებადი პირის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის სათანადოდ გამოყენებისთვის აუდიტორმა უნდა 

გაანალიზოს, თუ როგორ მოქმედებს მოცემული საქმიანობის ხასიათი ფინასურ (საბუღალტრო) ანგარიშგებაზე 

მთლიანობაში და შეესაბამება თუ არა ფინასური (საბუღალტრო) ანგარიშგების მომზადების წინაპირობები 

აუდიტორის ცოდნას ამ საქმიანობის შესახებ.  

იმისათვის, რომ აუდიტორებს ჰქონდეთ ცოდნა კლიენტის ბიზნესის შესახებ იმ მოცულობით, რომელიც 

საკმარისია ფინანსურ (საბუღალტრო) ანგარიშგებაზე, შემოწმებაზე ან აუდიტურ დასკვნაზე არსებითი გავლენის 

მქონე მოვლენების, ოპერაციების, მუშაობის მეთოდების გამოსავლენად და გასაგებად, აუდიტურმა 

ორგანიზაციებმა სერიოზული ყურადღება უნდა დაუთმონ თავიანთი თანამშრომლების სერტიფიცირებისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხებს აუდიტური საქმიანობის მითითებული სტანდარტების მოთხოვნების 

გათვალისწინებით, რადგან ამგვარი ცოდნა მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანი რისკისა და კონტროლის სისტემის 

რისკის შეფასებისთვის და შესაძლებლობას აძლევს აუდიტორს სწორად განსაზღვროს აუდიტური პროცედურების 

ხასიათი, ვადები და მოცულობა.   

 

 

3 .3 . არსები თ ობა   აუ დ ი ტ ი ს    დ აგეგმვი სა   დ ა   ჩატ არები ს   დ როს  

არსებითობის განსაზღვრის წესი საერთაშორისო აუდიტურ პრაქტიკაში, აგრეთვე ურთიერთკავშირის 

აღწერა არსებითობას და აუდიტურ რისკს შორის მოცემულია ISA 320-ში „არსებითობა აუდიტის დაგეგმვისა 

და ჩატარების დროს“.  

მოცემული სტანდარტის ნაწილი „არსებითობა აუდიტთან მიმართებაში“ შეიცავს მტკიცებას იმის თაობაზე, 

რომ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მიზანს წარმოადგენს აუდიტორის შესაძლებლობას გამოხატოს თავისი 

აზრი, არის თუ არა ანგარიშგება შედგენილი ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით და ფინანსური 
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ანგარიშგების მომზადების საფუძვლების შესაბამისად. მითითებულია, რომ აუდიტორმა უნდა შეაფასოს არსებითობა 

როგორც აუდიტური პროცედურების ხასიათის, ვადებისა და მოცულობის განსაზღვრისას, ასევე შედეგებისა და 

უზუსტობების შეფასებისას. აღნიშნულია, რომ არსებითობის განსაზღვრაზე ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

ფაქტორების გაორებული გავლენის გამო შეუძლებელია ერთიანი შეთანხმებული რაოდენობრივი კრიტერიუმის 

დადგენა. მიუხედავად ამისა, აუცილებელია უზუსტობების როგორც მოცულობის (რაოდენობის), ასევე ხასიათის 

(ხარისხის) გათვალისწინება.    

ხარისხობრივი უზუსტობების მაგალითად მოყვანილია სააღრიცხვო პოლიტიკის არასაკმარისი ან არაშესაბამისი 

აღწერა, რომელსაც შეუძლია ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა.  

აუდიტორმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გაამახვილოს შედარებით მცირე მასშტაბის უზუსტობების 

ალბათობაზე. დაგროვების შემთხვევაში ასეთმა უზუსტობებმა შეიძლება არსებითი გავლენა იქონიონ ფინანსურ 

ანგარიშგებაზე. არსებითობა უნდა განიხილოს არა მხოლოდ ფინანსური ანგარიშგების დონეზე მთლიანობაში, არამედ 

ანგარიშგების ცალკე სალდოების, ოპერაციების კლასებისა და ინფორმაციის მოკვლევის დონეზეც.  

სტანდარტში მითითებულია არსებითობის დონის დამოკიდებულება საკანონმდებლო და ნორმატიულ 

მოთხოვნებსა და ფაქტორებზე, რომლებსაც კავშირი აქვთ ფინანსური ანგარიშგების ანგარიშების ცალკე სალდოებთან 

და მათ შორის კავშირთან, და, როგორც შედეგი, არსებითობის სხვადასხვა დონის მიღების შესაძლებლობა, იმისდა 

მიხედვით, თუ ფინანსური ანგარიშგების  რომელი ასპექტი განიხილება.       

არსებითობისა და აუდიტური რისკის აუდიტური შეფასების შესაძლო ცვლილება აუდიტის სხვადასხვა ეტაპზე 

შეიძლება გამოწვეული იყოს გარემოებების შეცვლით ან აუდიტური შემოწმების შედეგად აუდიტორის მიერ 

დამატებითი ინფორმაციის მიღებით. ამიტომ, აუდიტური შემოწმების დაგეგმვისას აუდიტორისთვის 

რეკომენდებულია განზრახ დააყენოს არსებითობის მისაღები დონე იმ დონეზე უფრო დაბლა, რომლის გამოყენება 

ნავარაუდევია აუდიტის შედეგების შესაფასებლად, რადგან ეს უზუსტობების შეუმჩნევლობის ალბათობის შემცირების 

შესაძლებლობას იძლევა და გარკვეული ხარისხის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს აუდიტური შემოწმების პროცესში 

აღმოჩენილი უზუსტობების შედეგების შეფასებისას.  

ფინანსური ანგარიშგების წარმოდგენის ობიექტურობის შეფასებისას აუდიტორმა უნდა განსაზღვროს, არის 

თუ არა აუდიტის მსვლელობაში გამოვლენილი შეუსწორებელი უზუსტობების ერთობლიობა არსებითი. 

მთლიანობაში ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობის შესახებ აზრის გამოთქმისას აუდიტორი ამავდროულად 

კონკრეტული საბალანსო მუხლების, მაჩვენებლებისა და ოპერაციების ჯგუფების შეფასებას იძლევა. 

საბუღალტრო აღრიცხვაში უზუსტობებისა და შეცდომების უმეტესობა გავლენას ახდენს როგორც საბუღალტრო 

ბალანსზე, ასევე მოგებისა და ზარალის შესახებ ანგარიშზე, აგრეთვე ანგარიშგების სხვა ფორმებზეც. ამიტომ 

არსებითობის შეფასებისთვის აუდიტორისთვის აუცილებელია მაჩვენებლების ბაზა.    

თუ აუდიტორის აზრით უზუსტობები შეიძლება აღმოჩნდეს არსებითი, მისთვის აუცილებელია 

გადაწყვეტილების მიღება აუდიტური რისკის შემცირების შესახებ აუდიტური პროცედურების 

გაფართოების გზით. ან მან უნდა მოითხოვოს ხელმძღვანელობისგან შესწორებების შეტანა ფინანსურ 

ანგარიშგებაში .  

იმ შემთხვევაში, თუ ხელმძღვანელობა უარს განაცხადებს ფინანსურ ანგარიშგებაში შესწორებების შეტანაზე, 

როდესაც გაფართოებული აუდიტური პროცედურების შედეგები შესაძლებლობას არ აძლევენ აუდიტორს დაასკვნას, 

რომ შეუსწორებელი უზუსტობების ერთობლიობა არ არის არსებითი, მან უნდა განიხილოს საკითხი აუდიტური 

დასკვნის შესაბამისი მოდიფიცირების შესახებ  ISA 700-ის „მოსაზრების ჩამოყალიბება და დასკვნის წარდგენა 

ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ საფუძველზე.    

 სახელმწიფო სექტორის სუბიექტების აუდტის დროს არსებითობის შეფასებისას აუდიტორმა არა მხოლოდ 

თავისი პროფესიული აზრი უნდა გამოთქვას, არამედ უნდა გაითვალისწინოს ნებისმიერი ნორმატიული და 

საკანონმდებლო აქტი, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ასეთ შეფასებაზე. სახელმწიფო სექტორში 

არსებითობის განმარტება აგრეთვე   „ხასიათსა და ზოგად გარემოცვას“ ეფუძნება და ღირებულებასთან ერთად 

შეიცავს „დელიკატობას“, რომელიც დაკავშირებულია მრავალ საკითხთან, მათ შორის ხელისუფლების ორგანოებთან 
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შეთანხმებასთან, კანონმდებლობისა და საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვასთან.   

ინფორმაცია ცალკე აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლების, ხარჯებისა და სამეურნეო 

ოპერაციების, აგრეთვე კაპიტალის შემადგენელი მუხლების შესახებ ითვლება არსებითად, თუ მისმა 

გამოტოვებამ ან დამახინჯებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების 

საფუძველზე მიღებულ მომხმარებელთა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. არსებითობა 

დამოკიდებულია ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების და (ან) შეცდომის მაჩვენებლის სიდიდეზე, 

რომელთა  შეფასება ხდება მათი არარსებო ბის ან დამახინჯების შემთხვევაში.     

აუდიტორმა  საყურადღებოდ უნდა მიიღოს არსებითობა აუდიტური პროცედურების ხასიათის, ჩატარების ვადებისა და 

მათი მოცულობის განსაზღვრისას, და აგრეთვე უზუსტობების შედეგების შეფასებისას.  

ფინანსური (საბუღალტრო) ანგარიშგების უტყუარობის შეფასებისას აუდიტორმა უნდა დაადგინოს, არის თუ არა 

აუდიტის მსვლელობაში გამოვლენილი შეუსწორებელი უზუსტობების ერთობლიობა არსებითი.  

არსებითობის (მატერიალურობის) დონე  ანგარიშგებაში ცალკე მუხლის ან ფინანსური მაჩვენებლის, აგრეთვე მთლიანად 

ფინანსური შედეგების შესაძლო უზუსტობის ზღვრულად დასაშვებ დონეს ან იმ შეცდომის თანხის მაქსიმალურად დასაშვებ 

დონეს წარმოადგენს, რომელიც შეიძლება ნაჩვენები იყოს გამოქვეყნებულ ფინანსურ ანგარიშებში და როგორც არაარსებითი 

განიხილებოდეს,  ანუ არ შეყავდეს შეცდომაში მომხმარებელი.   

ანგარიშგებაში შეცდომა ან გამოტოვება ფინანსურ აღრიცხვასა და შიდა აუდიტში მატერიალურად (არსებითად 

მნიშვნელოვნად) მიიჩნევა, თუ ამის შედეგად მოცემული ანგარიშგების მომხმარებელი დეზინფორმირებული იქნება 

თავისი გადაწყვეტილების მიღებისას და ზარალს განიცდის.  

არსებითობას (მატერიალურობას) ორი მხარე აქვს აუდიტში: ხარისხობრივი და რაოდენობრივი. 

ხარისხობრივი მხარე შესაძლებლობას იძლევა განისაზღვროს, აქვს თუ არა არსებითი ხასიათი ფინანსური და 

სამეურნეო ოპერაციების ეკონომიკური სუბიექტის მიერ ჩადენილ, შემოწმების მსვლელობაში გამოვლენილ 

გადახრებს ქვეყანაში მოქმედი ნორმატიული აქტების მოთხოვნებიდან. რაოდენობრივი მხარე შესაძლებლობას 

იძლევა შეფასდეს, აღემატება თუ არა ცალკე და ჯამში გამოვლენილი გადახრები (აღუნიშნავი გადახრების 

პროგნოზირებადი სიდიდის გათვალისწინებით) რაოდენობრივ კრიტერიუმს – არსებითობის დონეს. 

არსებითობის დონე დაკავშირებულია აუდიტური რისკის სიდიდესთან და მათ შორის არსებობს უკუკავშირი.   

აუდიტური რისკი – არის შემოწმების არაეფექტურობის რისკის შეფასება, რომელიც დაფუძნებულია კლიენტის 

სააღრიცხვო სისტემის არასაიმედოობის, მისი შიდა კონტროლის სისტემის არაეფექტურობის, აუდიტორების მიერ 

კლიენტის შეცდომების შეუმჩნევლობის დადგენაზე, ან იმის აღიარებაზე, რომ ეკონომიკური სუბიექტის საბუღალტრო 

ანგარიშგება  არსებით უზუსტობებს შეიცავს, როდესაც სინამდვილეში მასში ასეთი უზუსტობები არ არის.  

აუდიტური საქმიანობის აღნიშნული სტანდარტების მოთხოვნები სავალდებულოა აუდიტის 

განხორციელებისას, რომელიც გულისხმობს ოფიციალური აუდიტური დასკვნის მომზადებას. ამგვარი 

სავალდებულო მოთხოვნებიდან გადახრის შემთხვევაში აუდიტორმა უნდა აღნიშნოს ეს თავის სამუშაო 

დოკუმენტაციაში და წერილობით ანგარიშში იმ ეკონომიკური სუბიექტის ხელმძღვანელობისთვის, რომელმაც 

შეუკვეთა აუდიტი და (ან) მისი თანხლები მომსახურება. ამიტომ, ყველა აუდიტურმა ორგანიზაციამ უნდა 

განახორციელოს არსებითობის დონის განსაზღვრის წესის რეგლამენტირება, დააწესოს საბაზისო 

მაჩვენებლების სისტემა და არსებითობის დონის მონახვის წესი (განხილული იქნება ქვემოთ).  

არსებითობის დონის განსაზღვრის წესი უნდა გაფორმდეს დოკუმენტურად და მისი გამოყენება 

უნდა მოხდეს უწყვეტად.  

ასეთი შიდა დოკუმენტი უნდა იყოს საჯარო (არ უნდა იყოს საიდუმლო). დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა უნდა 

ჰქონდეთ გაეცნონ არსებითობის დონის განსაზღვრის წესს. ნავარაუდევია, რომ არსებითობის წესის შესახებ მონაცემთა ღიაობა 

შესაძლებლობას მისცემს დაინტერესებულ პირებს პერიოდულად გააკონტროლონ, ხომ არ ცვლის აუდიტური ორგანიზაცია ამ 

წესს.  
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რადგან არსებითობის დონის გასაანგარიშებლად გამოყენებული მეთოდები აუდიტური ორგანიზაციის 

კომერციულ საიდუმლოებას წარმოადგენენ, გახსნას და დამტკიცებას ექვემდებარება მხოლოდ ამ მეთოდების 

ძირითადი ასპექტები, ხოლო დეტალიზებული ინფორმაცია მათ შესახებ გარე მოთხოვნით არ გაიცემა.  

დოკუმენტი, რომლითაც რეგლამენტირდება არსებითობის დონის განსაზღვრა, შეიძლება შეიცვალოს 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიზეზები წარმოიქმნება.    

          არსებითობის დონის მნიშვნელობა უნდა განისაზღვროს ყოველი აუდიტური შემოწმების 

დაგეგმვის ეტაპის დასრულებისას. არსებითობის დონის მიღებული მნიშვნელობა სავალდებულო 

წესით ფიქსირდება აუდიტის საერთო სტრატეგიაში. აუდიტორებს უფლება აქვთ შეცვალონ 

(შეასწორონ) არსებითობის დონის მნიშვნელობა ისეთი გარემოებების გამოვლენის შემთხვევაში, 

რომლებიც მათთვის ცნობილი გახდება შემოწმების მსვლელობაში. მოცემული მაჩვენებლის 

ნებისმიერი კორექტირება შემოწმების მსვლელობაში ასახული უნდა იყოს შემოწმების სამუშაო 

დოკუმენტაციაში .  

არსებითობის დონე გამოყენებულ უნდა იქნას არა როგორც ერთიანი მაჩვენებელი, არამედ 

როგორც არსებითობის დონის იმ სხვადასხვა მნიშვნელობების ნაკრები, რომლებიც დადგენილია 

ბალანსის ყველა მნიშვნელოვანი მუხლისთვის, რომელთა განსაზღვრისათვის აუცილებელია 

ბალანსის სტრუქტურის გაანალიზება და ბალანსის ვალუტაში ყველა მაღალი ხვედრითი წონის მქონე 

მუხლების გამოყოფა. თუმცა, არ შეიძლება იმის უგულებელყოფა, რომ ბალანსის მუხლის ყველაზე 

დიდი რიცხობრივი მნიშვნელობა ყოველთვის არ მიუთითებს მის არსებითობაზე. ამიტომ, 

შესამოწმებელი მუხლების შერჩევისას, აუდიტორი, ხელმძღვანელობს რა პროფესიული 

გამოცდილებით, მათგან იმ მუხლებს უარყოფს, რომლებშიც ნაკლებად სავარაუდოა შეცდომების 

არსებო ბ ა .      

სავარაუდო უზუსტობებს საბუღალტრო ანგარიშგების მუხლებში შეიძლება განსხვავებული 

მიმართულების ხასიათი ჰქონდეს. ბალანსის აქტივისა და პასივის მუხლები შეიძლება იყოს როგორც 

შემცირებული, ასევე გაზრდილი. აუდიტის საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად დიდი ყურადღება უნდა 

დაეთმოს აქტივისა და პასივის საბალანსო მუხლების შემოწმებას (საკუთარი კაპიტალის ნაწილში) მაჩვენებლების 

ზრდის თვალსაზრისით და პასივების მუხლების შემოწმებას (ვალდებულებების ნაწილში)  მაჩვენებლების 

შემცირების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, კეთდება დასკვნა, რომ ეკონომიკური სუბიექტები, რომლებიც  

თავიანთ საბუღალტრო ანგარიშგებას როგორც უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობის საშუალებას 

განიხილავენ, მისი შედგენისას აგრეთვე  საერთაშორისო პრინციპებით იხელმძღვანელებენ. შესაბამისად, 

საბუღალტრო ანგარიშგების შემოწმებისას აუდიტორები შეიძლება ორიენტირებულნი იყვნენ საერთაშორისო 

პრაქტიკაზე.   

ხოლო, თუ საბუღალტრო ანგარიშგება დგება მხოლოდ ნორმატიული აქტების მოთხოვნების 

შესასრულებლად, მაშინ ეკონომიკურ სუბიექტებს ალბათ უფრო საგადასახადო ინტერესები ამოძრავებს, რაც, 

თავის მხრივ, გამოიწვევს ბალანსის აქტიური მუხლების შემცირებას ქონებაზე გადასახადის შემცირების მიზნით.   

აუდიტორმა უნდა გადაანაწილოს არა  მხოლოდ  არსებითობის დონის ზოგადი მაჩვენებელი ბალანსის მნიშვნელოვანი 

მუხლების მიხედვით, არამედ უნდა დაადგინოს მისი დასაშვები მნიშვნელობის დონე აწევისთვის ან შემცირებისთვის, ანუ 

განსაზღვროს მაქსიმალურად დასაშვები შეცდომა იმ ანგარიშზე დებეტისა და კრედიტის ბრუნვებში, რომლის სალდო მონაწილეობს 

საბუღალტრო ბალანსის შესამოწმებელი მუხლის ფორმირებაში.  

ინფორმაცია შერჩეულ ანგარიშებზე დებეტისა და კრედიტის ბრუნვების სიდიდის შესახებ უნდა 

ამოიწეროს ბალანსიდან. შემდეგ უნდა გაანგარიშდეს ყოველ შერჩეულ ანგარიშზე დებეტისა და კრედიტის 

ბრუნვების წილი საერთო ბრუნვაში და შერჩეულ ანგარიშებზე დებეტისა და კრედიტის ბრუნვების ჯამური 

წილი საერთო ბრუნვაში .    

აუდიტორის მიერ გამოვლენილი გადახრები შეიძლება არსებითი იყოს არა მხოლოდ რაოდენობრივად, 

არამედ ხარისხობრივადაც. საბუღალტრო ანგარიშგების მომხმარებლებს პირველ რიგში აღელვებთ 
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ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობის გაგრძელების საკითხები. ისინი დარწმუნებულნი უნდა იყვნენ, რომ არ 

არსებობს და ახლო მომავალში არ წარმოიქმნება ისეთი გარემოებები (ფორს-მაჟორულის გარდა), რომელთა 

შედეგად ეკონომიკური სუბიექტი შეიძლება გაკოტრდეს. ამიტომ, სერიოზულ დარღვევებს, რომლებიც არ 

განისაზღვრება რაოდენობრივად, შეიძლება მიეკუთვნოს ის დარღვევები და სანქციები, რომლებიც საფრთხეს 

უქმნიან ეკონომიკური სუბიექტის ნორმალურ მუშობას. მაგალითად, დარღვევები, რომლებსაც მოჰყვება  

ადმინისტრაციული ან უმნიშვნელო ჯარიმა, შეიძლება კვალიფიცირებული იქნას როგორც არაარსებითი. ხოლო 

არსებითად შეიძლება აღიარებულ იქნას დარღვევები, რომლებსაც მოჰყვება ხელმძღვანელთა სისხლის 

სამართლის პასუხისმგებლობა ან საჯარიმო სანქციები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სუბიექტის 

ბალანსის ვალუტისა და მოგების მიმართ. ასეთ დარღვევებს შეიძლება მიეკუთვნოს ეკონომიკური სუბიექტის 

მიერ შესაბამისი ლიცენზიების გარეშე ლიცენზირებადი საქმიანობის განხორციელება. არსებითად მიიჩნევა 

აგრეთვე გამოვლენილი მიტაცებები, უკანონო გადახდები და შემოსავლები, მათი რაოდენობრივი 

გამოსახულების მიუხედავად.      

უნდა აღინიშნოს აგრეთვე ეკონომიკური სუბიექტის მიერ გამოყენებული პრინციპულად არასწორი მიდგომები 

სამეურნეო ოპერაციების განხორციელებასთან, მათ ასახვასთან საბუღალტრო აღრიცხვის ანგარიშებზე, გათვლების 

არაკორექტული ალგორითმები და ა.შ. მაშინაც კი, თუ მცირერიცხოვნების გამო ამ ოპერაციებმა და ფაქტებმა არსებითი  

რაოდენობრივი  გავლენა არ მოახდინა საანგარიშო პერიოდში ბალანსის მუხლების ფორმირებაზე, აუდიტორმა უნდა 

შეაფასოს მათი პოტენციური არსებითი გავლენის ალბათობა ანალოგიური ოპერაციებისა და ფაქტების რიცხვის 

გაზრდის შემთხვევაში.  

აუდიტორი ვალდებულია გააკეთოს დასკვნა, რომ შესამოწმებელი  ეკონომიკური სუბიექტის ანგარიშგება არ შეიძლება 

აღიარებულ იქნას როგორც უტყუარი, თუ სრულდება ერთი მაინც მოცემული ორი პირობიდან:  

1) აუდიტის მსვლელობაში აღნიშნული და სავარაუდო უზუსტობები ჯამში შეადგენს  სიდიდეს, რომელიც 

ბევრად აღემატება არსებითობის დონეს;   

2) აღრიცხვისა და ანგარიშგების  ხარისხობრივი გადახრები ნორმატიული აქტების მოთხოვნებიდან არის 

არსებითი.   

ამავე დროს არსებითობის დონე არ უნდა იქნას განხილული როგორც „მკაცრი“ სიდიდე, რომელსაც ადარებენ 

აღმოჩენილ შეცდომებს. შედარება უნდა მოხდეს სიდიდეების ხარისხის მიხედვით. თუ აღმოჩენილი ან სავარაუდო 

შეცდომები აუდიტური ორგანიზაციის ტიპიური პროცედურებით განსაზღვრულ არსებითობის დონეზე 2-3ჯერ ან 

უფრო მეტით  ნაკლებია (და არ არის კანონმდებლობის სერიოზული დარღვევები), აუდიტორს შეუძლია წარუდგინოს 

კლიენტს დადებითი დასკვნა. ხოლო არსებითი დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში კლიენტს შეიძლება მიეცეს 

აღრიცხვასა და ანგარიშგებაში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა, რიც შემდეგ ანგარიშსწორება ისევ უნა 

შემოწმდეს.  

არსებითობის დონის მოსაძებნად ყოველ აუდიტურ ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს ინფორმაციის 

არსებითობის დონის საბაზისო მაჩვენებლების საკუთარი სისტემა. მაგალითად, შესაძლებელია გამოვიყენოთ 

შემდეგი ცხრილი (ცხრილი 3.1.).  

ცხრილი 3.1. 

ინფ ო რ მაციის  არ სებითო ბის  დო ნის  საბაზისო  მაჩვენებლების  სისტემა  

 

 საბაზისო  მაჩვენებელის 

დასახელება 

საბაზისო  

მაჩვენებელის 

მნიშვნელობა, 

ლარი 

საბაზისო  

მაჩვენებლის 

წილი, % 

არსებითობის 

დონის მოსანახად 

გამოყენებული 

მნიშვნელობა, 

ლარი 1 2 3 4 

საბალანსო  მოგება  5  
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წმინდა მოგება  5  

რეალიზაციის მთლიანი მოცულობა 

დ.ღ .გ.-ს გარეშე  

 2 - 5  

ბალანსის ვალუტა  2 - 5  

სხვა მიმდინარე აქტივები  5  

ძირითადი საშუალებები   5  

საბრუნავი აქტივები   5  

მუშა და პროდუქტიული პირუტყვი  *  3 - 5  

არამატერიალური აქტივები   5  

მასალები   5  

დამატებითი ღირებულების გადასახადი 

(счет 19) 

 5 

5 

 

დებიტორული დავალიანება 

(счет 62) 

 5-10  

ორგანიზაციის საერთო ხარჯები**  2 - 5  

საკუთარი კაპიტალი 

(итого раздела IV баланса) 

 5-10  

მოკლევადიანი სესხები  5  

გრძელვადიანი ვალდებულებები 

სესხები 

 5  

ვალდებულებები მოწოდებიდან და 

მომსახურებიდან   

  

5 - 7 

 

საგადასახადო  ვალდებულებები 

(счет  68) 

 5  

სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები  5  

 

* მოცემული საბაზისო მაჩვენებლებლის გამოყენება რეკომენდებულია, როგორც წესი, სასოფლო 

სამეურნეო საწარმოებისათვის. 

** მოცემული საბაზისო მაჩვენებელი გამოიყენება, როგორც წესი, არაკომერციული 

ორგანიზაციებისთვის.  

შემდეგ განიხილება არსებითობის დონის განსაზღვრის წესის ორი ვარიანტი (ცხრ. 3.2-3.5).   

ვ ა რ ი ა ნ ტ ი  1  

ც ხ რ ილ ი 3.2 

ა რ ს ე ბ ი თ ო ბ ი ს  დ ო ნ ე  

შესა მოწმებელი ეკონომიკური 

სუბიექტის სა ბუღა ლტრო  

ა ნგა რიშგების  სა ბა ზისო  მა ჩვენებლის 

და სა ხელება  

სა ბა ზისო  

მა ჩვენებლის 

მნიშვნელობა , 

ლა რი 

სა ბა ზისო  

მა ჩვენებლის 

წილი, % 

ა რსებითობის დონის 

მოსა ნა ხა დ გა მოყენებული 

მნიშვნელობა , ლა რი 

1 2 3 4 

ორგანიზაციის საბალანსო მოგება 431 146 5 21557 

რეალიზაციის მთლიანი 

მოცულობა დ.ღ.გ.-ს გარეშე  

3 486 856 2 69 737 

ბალანსის ვალუტა 7 735 013 2 154 700 
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საკუთარი კაპიტალი (ბალანსის 

პასივის  მე-IV ნაწილის საბოლოო 

ჯამი) 

583 535 10 58 354 

ორგანიზაციის საერთო 

დანახარჯები 

2 634 700 2 52 694 

 

მოცემული ვარიანტის შესაბამისად საბუღალტრო ანგარიშგების მონაცემების მიხედვით განისაზღვრება პირველ 

გრაფაში ჩამოთვლილი საბაზისო ფინანსური მაჩვენებლები. მათი მნიშვნელობები შეიტანება მეორე გრაფაში ფულად 

ერთეულებში, რომლებიც ამოკრეფილია საბუღალტრო ანგარიშგებიდან. ამ მაჩვენებლებიდან აიღება მესამე გრაფაში 

მოყვანილი პროცენტული წილები, ხოლო შედეგი შეიტანება მეოთხე გრაფაში.  

დასაშვებია, რომ მაჩვენებლების ნაწილი ცხრილში არ იყოს შეტანილი. მაგალითად, ორგანიზაციას 

შეიძლება არ ჰქონდეს მოგება წლის შედეგების მიხედვით ან ჰქონდეს მცირე (ან ძალიან დიდი) მოგება, 

რომელიც აუდიტორის აზრით (წინა წლების ანალიზის მონაცემთა გათვალისწინებით) დამახასიათებელი არ 

არის ამ ორგანიზაციისთვის. არაკომერციულ ორგანიზაციას შეიძლება არ ჰქონდეს ამონაგები პროდუქციის 

(სამუშაოების, მომსახურების) რეალიზაციიდან.    

თუ ორგანიზაციის შემოსავლები მნიშვნელოვნად მერყეობს, არსებითობის დონის განსაზღვრისას ბაზის სახით 

უნდა შეირჩეს ბალანსის ვალუტა. თუ ორგანიზაცია აქტივების მაღალი დინამიკის დარგს მიეკუთვნება, უმჯობესია 

რეალიზაციის მთლიანი მოცულობის ან საბალანსო მოგების მაჩვენებლის გამოყენება.  

თუ საბაზისო მაჩვენებელების მიმართ გამოყენებული საპროცენტო წილები დადგენილია გარკვეულ დიაპაზონში 

(მაგალითად, 5-10%), მაშინ პროცენტის დონის შერჩევა დამოკიდებულია ორ ფაქტორზე:  

1) რისკის დონეზე — უფრო  დაბალი  პროცენტი  შეირჩევა  რისკის  გაზრდისას;  

2) აუდიტს დაქვემდებარებული ორგანიზაციის საქმიანობის მასშტაბებზე - უფრო დაბალი პროცენტი შეირჩევა 

ორგანიზაციის საქმიანობის მოცულობების ზრდის შემთხვევაში.  

აუდიტის ჩატარებისას გაზრდილ რისკებთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია უფრო დაბალი პროცენტის 

გამოყენება.  

შემდეგ უნდა განისაზღვროს არსებითობის ერთიანი დონე. აუდიტორმა უნდა გააანალიზოს მე-4 გრაფაში ჩაწერილი 

რიცხვითი მნიშვნელობები და მათ საფუძველზე გამოითვალოს საშუალო სიდიდე;   

(21 557 + 69 737 + 154 700 + 58 354 + 52 694) : 5 = 71 408 (ლარი). 

აუდიტორს შუძლია არ გაითვალისწინოს მნიშვნელობები, რომლებიც მნიშვნელოვნად მერყეობენ საშუალო 

მნიშვნელობიდან მკვეთრი მატების ან შემცირების კუთხით (21  557 ლარი და 154 700 ლარი). 

მაქსიმალური  მნიშვნელობა განსხვავდება საშუალოსგან შემდეგი სიდიდით 

(154 700 - 71 408) : 71 408 х 100% = 116%. 

მინიმალური მნიშვნელობა განსხვავდება საშუალოსგან შემდეგი სიდიდით 

               (71 408 - 21 558) : 71 408 х 100% = 69%. 

        დარჩენილი მაჩვენებლების ბაზაზე გამოითვლება საშუალო სიდიდე:  

               (69 737 + 58 354 + 52 694) : 3 = 60 262 (ლარი). 

შემდგომი მუშაობის მოხერხებულობისთვის შეიძლება საშუალო მნიშვნელობის დამრგვალება, მაგრამ ისე, 

რომ დამრგვალების შემდეგ ის 20%-ზე მეტით არ შეიცვალოს, მაგალითად 60 500 ლარამდე.  
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                (60 500 - 60 262) : 60 262 х 100% « 0,3 (%). 

ამგვარად, სიდიდე 60 500 ლარი არის არსებითობის დონის ერთიანი მაჩვენებელი, რომელიც აუდიტორმა 

შეიძლება გამოიყენოს თავის სამუშაოში.  

ვ არ ი ანტი  2 

ც ხრილი 3.3. 

მუხლები, რომლებ ს ა ც  ა ქ ვ თ  მ ც ი რ ე  ხ ვ ე დ რ ი თ ი  წ ო ნ ა  ბ ა ლ ა ნ ს ი ს       ვ ა ლ უ ტ ა შ ი  

 

აქტივის მუხლები ხვედრითი წონა, % პასივის მუხლები ხვედრითი  წონა, % 

ძირითადი საშუალებები 75 ბანკების კრედიტები 41 

კაპიტალური 

დაბანდებები 

3 

3 

ვალდებულებები 

მოწოდებიდან და 

მომსახურებიდან  

 

45 

 

 

45 

მასალები 3 

მოთხოვნები 

მიწოდებიდან და 

მომსახურებიდან  

 

9 

9 

საგადასახადო  

ვალდებულებები 

2 

ჯამი 90 ჯამი 88 

 

გამომდინარე იმ ვარაუდიდან, რომ ყველა ჯამური შეცდომა აუდიტისთვის შერჩეულ ანგარიშებზე დებეტისა და 

კრედიტის ბრუნვებზე მოდის,  არსებითობის დონე განისაზღვრება შერჩეულ აქტიურ და პასიურ ანგარიშებზე დებეტისა 

და კრედიტის ბრუნვებისათვის. შემდეგ უნდა გამოითვალოს ყოველი შერჩეული ანგარიშის დებეტისა და 

კრედიტის ბრუნვების წილი საერთო ბრუნვაში და შერჩეულ ანგარიშებზე დებეტისა და კრედიტის 

ბრუნვების ჯამური წილი საერთო ბრუნვაში. მოყვანილ მაგალითში საერთო ბრუნვის მაჩვენებელი 

მიღებულია ბრუნვათა უწყისის ბალანსიდან და 15 868 131 ლარს შეადგენს .     

შემდეგ არსებითობის დონის აბსოლუტური მაჩვენებელი განაწილდება შერჩეულ ანგარიშებზე დებეტისა და 

კრედიტის ბრუნვებს შორის. ყოველ ანგარიშზე დებეტის ბრუნვისათვის ამ მნიშვნელობის განსაზღვრისთვის 

აუცილებელია არსებითობის დონის საერთო აბსოლუტური სიდიდის  საერთო ბრუნვაში შერჩეულ 

ანგარიშებზე დებეტის ბრუნვების ჯამურ წილზე გაყოფა და საერთო ბრუნვაში კონკრეტულ ანგარიშებზე 

დებეტის ბრუნვების წილზე გამრავლება .    

ანალოგიურად კრედიტის ბრუნვებისთვის. 

ც ხ რ ილ ი  3.4  

 

არ სებითობის დონე ბალანსის აქტივების მიხედვით 

 

ბალანსის აქტივის 

მუხლები 

დებეტის ბრუნვა, 

ლარი/წილი 

ჯამურ  ბრუნვაში  

არსებითობის 

დონე 

(ზღვარი), 

ლარი 

კრედიტის  ბრუნვა, 

ლარი/წილი ჯამურ  

ბრუნვაში 

არსებითობის 

დონე (ზღვარი), 

ლარი 

ძირითადი საშუალებები  56 109 

0,4% 

1876* 3 056 

0,02% 

99 
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კაპიტალური 

დაბანდებები  

32 124 

0,2% 

938 56 109 

0,35% 

1730 

მასალები 

 

369 476 

2,3% 

10 787 335 055 

2,11% 

10 429 

დებიტორული 

დავალიანება  

1 597 896 

10,0% 

46 899 1 548 109 

9,76% 

48 242 

ჯ ამი  2 055 609 

12,9% 

60 500 1 942 329 

12,24% 

60 500 

 

* აუდიტისთვის შერჩეული ანგარიშების ჯამური წილი საერთო დებეტის ბრუნვაში 12,9% (0,4 + 0,2 + 2,3 + 10) 

შეადგენს. არსებითობის დონე (60 500 ლარი) იყოფა ამ რიცხვზე და მრავლდება წილზე აქტივის კონკრეტული 

მუხლის ბრუნვაში. ანალოგიურად კრედიტის ბრუნვებისთვის .  

 

 

ცხრილი 3.5 

 

                  არსებითობის დონე ბალანსის პასივის მუხლების მიხედვით 

 

ბალანსის აქტივის 

მუხლები 

კრედიტის ბრუნვა, 

ლარი/წილი 

ჯამურ  ბრუნვაში  

არსებითობის 

დონე 

(ზღვარი), 

ლარი 

კრედიტის  ბრუნვა, 

ლარი/წილი ჯამურ  

ბრუნვაში 

არსებითობის 

დონე (ზღვარი), 

ლარი 

მოკლევადიანი 

სესხები 

— — 30 660 

0,2 

1 061 

მოთხოვნები 

მიწოდებიდან და 

მომსახურებიდან  

1 747 662 

11% 

56 398 1 643803 

10,4% 

55193 

ვალდებულებები 

მოწოდებიდან და 

მომსახურებიდან   

123 224 

0,8 

4 102 137 165 

0,8 

4 246 

ჯ ამი 1870886 

11,8% 

60 500 1 811 568 

11,4% 

60 500 

 

ყოველი ანგარიშისთვის დადგენილი არსებითობის დონის (ზღვრის) მნიშვნელობა უნდა დაიყოს 

სუბანგარიშებად, რომლებიც გახსნილია ტესტირებადი ანგარიშის განვითარებისთვის. მაგალითად, თუ 

ანგარიშთან  „მასალები“ გაიხსნება სუბანგარიშები: 1 „ნედლეული და მასალები“; 2 „საწვავ-საპოხი 

მასალები“; 3 „ტარა“, მაშინ გასაგებია, რომ არსებითობის ზღვრის მიღებისას, რომელიც  დებეტის 

ჩანაწერებისთვის 10 787 ლარის ტოლია, არც ერთი ჩანაწერი სუბანგარიშზე 1610-2 არ მოხვდება  

შესამოწმებელ ამონაკრებში. 

პროცედურები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების 
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(კსს) აუდიტის ჩატარებისას, ასევე გათვალისწინებულია ასს 315-ის „აუდიტორის მიერ გამოსაყენებელი რისკის 

შესაფასებელი პროცესის შესაბამისი შიდა კონტროლის მანუალური და ავტომატიზებული ელემენტების 

მახასიათებლები“. კსს–ს პირობები არსებობს, როდესაც სუბიექტი იყენებს ნებისმიერი მოდელის ან ზომის კომპიუტერს 

აუდიტისთვის არსებითი ფინანსური ინფორმაციის დასამუშავებლად, მიუხედავად იმისა, კომპიუტერს იყენებს 

მოცემული სუბიექტი თუ მესამე მხარე. ასეთ შემთხვევაში აუდიტორმა უნდა განიხილოს, თუ როგორ გავლენას ახდენს 

კსს აუდიტზე, ამასთან აუდიტის ზოგადი მიზანი და მოცულობა კსს–ის გარემოში არ იცვლება, მაგრამ მისმა გამოყენებამ 

შეიძლება გავლენა იქონიოს:   

• პროცედურებზე, რომლებსაც იცავს აუდიტორი საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

სისტემების შესახებ საკმარისი წარმოდგენის მიღების პროცესში;   

• მნიშვნელოვანი რისკისა და კონტროლის რისკის ანალიზზე, რის მეშვეობითაც აუდიტორი აფასებს რისკს;  

• აუდიტორის მიერ კონტროლის ტესტების და არსებითი შემოწმების შემუშავებასა და ჩატარებაზე, 

რომლებიც აუცილებელია აუდიტის მიზნების მისაღწევად.  

აუდიტორს უნდა ჰქონდეს კსს–ის საკმარისი ცოდნა იმისათვის, რომ დაგეგმოს, მიმართოს, გააკონტროლოს და 

შეამოწმოს შესასრულებელი სამუშაო. აუდიტორმა უნდა განიხილოს საკითხი აუდიტის ჩასატარებლად კსს–ის შესახებ 

სპეციალიზირებული ცოდნის აუცილებლობის თაობაზე, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს:  

     •  საკმარისი წარმოდგენისთვის საბუღალტრო აღრიცხვის შესახებ;   

     • შიდა კონტროლის შესახებ, რომელზეც გავლენას ახდენს კსს–ის გარემო;  

• საერთო რისკის, ანგარიშების სალდოსა და ოპერაციების რისკის შეფასებაზე კსს–ის გავლენის 

განსაზღ ვრისათვის;  

• შესაბამისი კონტროლის ტესტებისა და არსებითი შემოწმების პროცედურების შემუშავებისა და 

ჩატარებისთვის.  

სპეციალიზებული ცოდნის აუცილებლობის შემთხვევაში აუდიტორმა უნდა მიმართოს დახმარებისთვის 

სპეციალისტს, რომელსაც გააჩნია ასეთი ცოდნა და რომელიც არის ან აუდიტური ფირმის მუშაკი, ან მოწვეული ექსპერტი.  

კსს–ის გარემოში აუდიტის დაგეგმვისას აუდიტორს წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს შექმნილი საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შესახებ, რომელიც საკმარისი იქნება აუდიტის დაგეგმვისთვის და მის 

ჩატარებასთან ეფექტური მიდგომის შემუშავებისთვის.  

აუდიტის ეტაპების დაგეგმვისას, რომლებზეც შეიძლება გავლენა იქონიოს სუბიექტის კსს–ის გარემომ, აუდიტორმა 

უნდა მიიღოს წარმოდგენა კსს–ის ფუნქციონირების პროცესების მნიშვნელობისა და სირთულის, აგრეთვე აუდიტის 

ჩატარების დროს გამოსაყენებელი მონაცემების ხელმისაწვდომობის შესახებ. გამოყენებითი პროგრამა რთულად 

მიიჩნევა, თუ 

• ოპერაციების მოცულობა ისეთია, რომ მომხმარებლებისთვის ძნელია დამუშავების პროცესში დაშვებული 

შეცდომების გამოვლენა და გასწორება;  

• კომპიუტერი ავტომატურად ახდენს არსებითი ოპერაციების ან გატარებების გენერირებას უშუალოდ სხვა 

გამოყენებით პროგრამაში;  

•  კომპიუტერი ასრულებს ფინანსური ინფორმაციის რთულ გათვლებს და (ან)ახდენს არსებითი 

ოპერაციების ან გატარებების გენერირებას, რომლებიც არ შეიძლება იყოს დადასტურებული ან ცალკე არ დასტურდება;   

• ოპერაციების გაცვლა სხვა ორგანიზაციებთან ხორციელდება ელექტრონულად და ამასთან არ ხდება  სისწორის 

შემოწმება.   

თუ კსს მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, აუდიტორმა უნდა მიიღოს წარმოდგენა კსს–ის გარემოს, მნიშვნელოვანი 

რისკისა და კონტროლის სისტემის რისკის შეფასებაზე მათი გავლენის შესაძლებლობის შესახებ.   

აუდიტორმა უნდა შეაფასოს მნიშვნელოვანი რისკი და კონტროლის სისტემის რისკი ფინანსურ 



84 
 

84 
 

ანგარიშგებაში შესულ არსებით მტკიცებებთან მიმართებაში. ეს აიხსნება იმით, რომ კონტროლის სისტემის 

განუყრელმა რისკებმა კსს–ის გარემოში შეიძლება მოახდინო როგორც ზოგადი, ასევე ლოკალური გავლენა 

ინფორმაციის არსებითი უზუსტობის ალბათობაზე (რისკები შეიძლება იყოს კსს–ის ისეთი ფუნქციების 

ხარვეზების შედეგი, როგორიც არის პროგრამის შემუშავება და ექსპლუატაცია, სისტემური პროგრამული 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, კსს–ის ფიზიკური დაცვის უზრუნველყოფა, აგრეთვე კონტროლი 

სპეციალიზებული მომსახურე პროგრამების ხელმისაწვდომობაზე; რისკებმა შეიძლება გაზარდოს კონკრეტულ 

გამოყენებით პროგრამებში, მონაცემთა ბაზებში ან მთავარ ფაილებში, აგრეთვე კომპიუტერული დამუშავების 

დროს შეცდომების ან თაღლითობის ალბათობა). ხაზგასმულია, რომ კსს–ის გარემოში აუდიტისას მოქმედებს 

მოთხოვნა აუდიტორის მიერ ფინანსურ ანგარიშგებაში შესული არსებითი მტკიცებების მიმართ მნიშვნელოვანი 

რისკისა და კონტროლის სისტემის რისკის შეფასების აუცილებლობის შესახებ. საერთო ზემოქმედებამ ყველა 

გამოყენებით სისტემაზე, რომელიც  კომპიუტერულ დამუშავებას განიცდის, შეიძლება სპეციალიზებული 

მომსახურე პროგრამების ხელმისაწვდომობაზე კონტროლის ნაკლებობა გამოიწვიოს. რისკის ხარისხზე გავლენას 

ახდენს აგრეთვე იმ სისტემების დაუცველობის ფაქტი, რომლებიც აკონტროლებენ ფულად ხარჯებს ან სხვა 

ლიკვიდურ აქტივებს თაღლითური ქმედებებისგან მომხმარებლების ან კსს–ის ოპერატორების მხრიდან.  

მიუხედავად იმისა, რომ კსს–ის  გარემოში აუდიტის ზოგადი მიზანი და მოცულობა არ იცვლება, კომპიუტერების 

გამოყენებამ შეიძლება გავლენა იქონიოს აუდიტური პროცედურების ხასიათზე, კონტროლის ტესტებზე და 

არსებითი შემოწმების პროცედურებზე.  ამასთან დაკავშირებით აუდიტორმა უპირველეს ყოვლისა უნდა განიხილოს, 

თუ რანაირად მოქმედებს კსს აუდიტზე. 

აუდიტური პროცედურების შემუშავებისას აუდიტური რისკის მისაღებ დაბალ დონემდე  დაწევის მიზნით, 

აუდიტორის მხრიდან აუცილებელია კსს–ის გარემოს გათვალისწინება. ხაზგასმულია, რომ აუდიტის კონკრეტული 

მიზნები დამოკიდებული არ არის იმაზე, სააღრიცხვო მონაცემები ხელით მუშავდება თუ - კომპიუტერზე. მიუხედავად 

ამისა, აუდიტურ პროცედურებზე შეიძლება გავლენა მოახდინოს მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების ხერხებმა. 

საკმარისი მტკიცებითი მასალის მისაღებად აუდიტორს შეუძლია მონაცემთა ხელით დამუშავების მეთოდების 

გამოყენება, ან მონაცემების კომპიუტერული დაამუშავება, ან ორივე მეთოდის კომბინირება,  მაგრამ საბუღალტრო 

აღრიცხვის ზოგიერთ სისტემაში აუდიტორისთვის შეუძლებელია ან ძნელია გარკვეული მონაცემების მიღება 

შემოწმებისთვის, მოთხოვნისთვის ან დადასტურებისთვის კომპიუტერის დახმარების გარეშე. 

მანუალური სისტემის კონტროლის პროცედურები შეიძლება ითვალისწინებდეს ისეთ პროცედურებს, 

როგორიცაა, ოპერაციების დამტკიცება და მიმოხილვა, ასევე, შეჯერების პროცედურები და შეჯერებული პუნქტების 

შემდგომი კონტროლი12. 

შიდა კონტროლის მანუალური ელემენტები შეიძლება გაცილებით მეტად იყოს შესაფერისი, როდესაც საჭიროა 

საკითხის განსჯა და გონივრული აზროვნება ისეთ გარემოებებში, როგორიცაა: 

 დიდთანხიანი, არაორდინალური ან ერთჯერადი ოპერაციები; 

 გარემოებებში, როდესაც ძნელია შეცდომების განსაზღვრა, განჭვრეტა ან პროგნოზირება; 

 ცვალებად გარემოებებში, რომელიც არსებული ავტომატიზებული კონტროლის პროცედურის ფარგლებს მიღმა საჭიროებს 

საპასუხო კონტროლის პროცედურის განხორციელებას; 

 ავტომატიზებული კონტროლის პროცედურების ეფექტიანობის მონიტორინგის პროცესში. 

შიდა კონტროლის მანუალური ელემენტები შეიძლება ნაკლებად საიმედო იყოს, ავტომატიზებული კონტროლის პროცე-

დურებთან შედარებით, ვინაიდან გაცილებით ადვილია მათი გვერდის ავლა, იგნორირება ან თავის არიდება. ასევე, უფრო მე-

ტად აქვთ მიდრეკილება მარტივი ცდომილებებისა და შეცდომებისკენ. ამის გამო, შეუძლებელია მანუალური კონტროლის ელე-

მენტის მუდმივად გამოყენების დაშვება. მანუალური კონტროლის პროცედურების ელემენტები შეიძლება ნაკლებად შესაფერი-

სი იყოს შემდეგი გარემოებებისთვის13: 

 დიდი მოცულობის ან განმეორებადი ოპერაციებისთვის, ან ისეთ სიტუაციებში, როდესაც შესაძლებელია განჭვრეტადი ან 

პროგნოზირებადი შეცდომების თავიდან აცილება, ან გამოვლენა და შესწორება კონტროლის პროცედურების ავტომატიზე-

                                                                 
12 ასს 315 გ54 

13
 ასს 315 პუნქტი გ57 
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ბული პარამეტრებით; 

 მაკონტროლებელი საქმიანობისთვის, სადაც კონტროლის განსახორციელებლად შესაძლებელია კონკრეტული გზების 

ადეკვატურად შემუშავება და ავტომატიზება. 

 

 

შე კითხვე ბი  თვითშე მოწმე ბისთვის  

1.    დაასახელეთ აუდიტის დაგეგმვის ძირითადი ეტაპები. 

2.    ჩამოთვალეთ კლიენტის ბიზნესის შესახებ ინფორმაციის მთავარი წყაროები. 

        3. დაასახელეთ ზოგადეკონომიკური და დარგობრივი ფაქტორები, რომლებიც      გავლენას ახდენენ 

ეკონომიკური სუბიექტის საქმიანობაზე.  

        4.  რომელ შემთხვევებში ითვლება ინფორმაცია ცალკე აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლების     და ხარჯების 

და სამეურნეო ოპერაციების, აგრეთვე კაპიტალის შემადგენლების შესახებ     არსებითად?     

5.   რა იგულისმება არსებითობის დონეში?  
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თავი 4 

4.1. აუდიტის  დროს  იმ  სუბიექტების  თავისებურებების  გათვალისწინება,        რომლებიც  

სარგებლობენ  მომსახურე ორგანიზაციების  მომსახურებით 

                         იმ ორგანიზაციების აუდიტის თავისებურებები, რომლებიც  საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოებასა და 

ანგარიშგების მომზადებას სპეციალიზირებულ ორგანიზაციებს ავალებენ, განიხილება ISA 402–ში 

„აუდიტორული მოსაზრებები სამეურნეო სუბიექტის მიერ მომსახურე ორგანიზაციების გამოყენებაზე“. 

მასში აღნიშნულია, რომ აუდიტორმა უნდა განსაზღვროს მომსახურე ორგანიზაციის კლიენტის 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემებზე გავლენის ხასიათი  აუდიტის დაგეგმვისა 

და მის ჩატარებასთან ეფექტური მიდგომის შემუშავებისთვის.     

ISA 402–ის „ინფორმაციის მოპოვება მომსახურე ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ, 

მათ შორის მისი შიდა კონტროლის შესწავლა“ ნაწილის შესაბამისად აუდიტორმა უნდა განსაზღვროს 

მომსახურე ორგანიზაციის საქმიანობის მნიშვნელოვნობა კლიენტისთვის და აუდიტისთვის. ამისათვის 

კლიენტმა აუცილებლად უნდა გააანალიზოს:   

 მომსახურე ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების ხასიათი;   
 

 ხელშეკრულების პირობები და ურთიერთობები კლიენტსა და მომსახურე ორგანიზაციას შორის; 
 

  
 არსებითი მტკიცებები ფინანსურ ანგარიშგებაში, რომლებზეც გავლენას ახდენს მომსახურე ორგანიზაციის 

მომსახურებით სარგებლობა;  
 

 ასეთ მტკიცებებთან დაკავშირებული განუყოფელი რისკი; 
 

 

 კლიენტის საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების მომსახურე ორგანიზაციის საბუღალტრო 
აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემებთან ურთიერთობის ხარისხი; 
 

 კლიენტის მიერ გამოყენებული შიდა კონტროლის საშუალებები, რომელსაც ის ახორციელებს 

მომსახურე ორგანიზაციის მიერ დამუშავებულ ოპერაციებზე ;  

 

 

 მომსახურე ორგანიზაციის შესაძლებლობები და ფინანსური სიმყარე (სიძლიერე), მათ შორის მისი 

გაკოტრების შედეგები კლიენტისათვის;  

 
 მონაცემები მომსახურე ორგანიზაციის შესახებ, რომლებიც, მაგალითად, შესულია მომხმარებლებისთვის 

განკუთვნილ სახელმძღვანელო მასალებში და ტექნიკურ დამხმარე სახელმძღვანელოებში;  

 

 

 მონაცემები კონტროლის ზოგადი საშუალებებისა და იმ  კომპიუტერული სისტემების კონტროლის 

საშუალებების შესახებ, რომლებსაც კავშირი აქვთ კლიენტის გამოყენებით პროგრამებთან.   

თუ ჩამოთვლილი ფაქტორების განხილვის შედეგების მიხედვით აუდიტორი დაასკვნის, რომ 

კონტროლის სისტემის შეფასებაზე გავლენას არ ახდენს მომსახურე ორგანიზაციის კონტროლის საშუალებები, 

მაშინ მოიხსნება მოცემული ISA–ს დებულებების მოთხოვნათა შესრულების აუცილებლობა.  

ხოლო, თუ აუდიტორი დაასკვნის, რომ მომსახურე ორგანიზაციის საქმიანობა მნიშვნელოვანია 

სუბიექტისთვის და აუდიტისთვის, აუდიტორმა უნდა შეაგროვოს მონაცემები, რომლებიც საკმარისი იქნება  

საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შესახებ წარმოდგენის შესაქმნელად და აგრეთვე 

კონტროლის სისტემის რისკის შესაფასებლად როგორც მაქსიმალურის, ან როგორც უფრო მინიმალურის, 

კონტროლის ტესტების ჩატარების პირობით.   

იმ შემთხვევაში, თუ არსებული ინფორმაცია საკმარისი არ არის, მომხმარებლის აუდიტორს, რომელმაც მომსახურე 

ორგანიზაციის აუდიტის ჩატარების სურვილი გამოთქვა, შეუძლია თავის მხრივ თხოვნით მიმართოს კლიენტს, რომ  

უზრუნველყოს  მომხმარებლის აუდიტორისთვის აუცილებელი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.   

კონტროლის სისტემის რისკის შეფასებისას იმ მტკიცებების მიმართ, რომლებზეც გავლენას ახდენს 
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მომსახურე ორგანიზაციის კონტროლის სისტემები, მომხმარებლის აუდიტორს შეუძლია გამოიყენოს 

მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის ანგარიში, რომელშიც გამოხატულია აზრი აუდიტისთვის 

მნიშვნელობის მქონე, გამოყენებულ პროგრამებებთან მიმართებაში მომსახურე ორგანიზაციის საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების ეფექტურობის თაობაზე. აუდიტორს აგრეთვე შეუძლია მიიღოს 

მტკიცებულებები მომსახურე ორგანიზაციის საქმიანობაზე კლიენტის კონტროლის საშუალებათა 

ტესტირების, მომსახურე ორგანიზაციის მონახულების და კონტროლის საშუალებათა ტესტირების გზით.   

მოცემული სტანდარტი შეიცავს აგრეთვე რუბრიკას „მომსახურე ორგანიზაციის ანგარიშები 

(დასკვნები)“, რომლის მიხედვით მომსახურე ორგანიზაციის ანგარიშის გამოყენების შემთხვევაში 

კლიენტის აუდიტორმა უნდა განიხილოს ასეთი ანგარიშის (დასკვნის) ხასიათი და შინაარსი.  

როგორც წესი, მომსახურე ორგანიზაციის ანგარიშები ორი ტიპის არის:  

            პირველი ტიპის დასკვნა არის სტრუქტურის გამოსადეგობის შესახებ, რომელიც შეიცავს:   

— მომსახურე ორგანიზაციის საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების 

აღწერას, რომელსაც ჩვეულებრ ივ ადგენს მომსახურე ორგანიზაციის ხელმძღვანელო ბა ;  

— მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის აზრი, რომელიც ადასტურებს ამ აღწერის 

სიზუსტეს, კონტროლის სისტემების გამოყენებას, საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

სისტემების გამოსადეგო ბას აუდიტორების მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად;    

მეორე ტიპის დასკვნა კი არის სტრუქტურის გამოსადეგობის და ფუნქციონირებiს ეფექტურობის 

შესახებ. მის სტრუქტურაში შედის:  

— მომსახურე ორგანიზაციის საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების 

აღწერა;  

— მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის აზრი, რომელიც ადასტურებს ამ აღწერის 

სიზუსტეს, კონტროლის სისტემების გამოყენებას, საბუღალტრო აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

სისტემების გამოსადეგობას აუდიტორების მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად,  საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების ეფექტურობას (კონტროლის ტესტის შედეგების 

საფუძველზე). მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორმა ეფექტურობის შესახებ აზრთან ერთად 

დამატებით უნდა მიუთითოს, კონტროლის რა ტესტები იყო მის მიერ განხორციელებული და 

როგორია მათი შედეგები.  

მომხმარებლის აუდიტორმა უნდა გააანალიზოს  მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის მიერ შესრულებული 

სამუშაოების მოცულობა, და აგრეთვე შეაფასოს მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის მიერ შედგენილი ანგარიშების 

გამოსადეგობა და დროულობა.  

მომხმარებლის აუდიტორმა არ უნდა გამოიყენოს პირველი ტიპის დასკვნა როგორც შიდა კონტროლის სისტემის 

რისკის შეფასების დაწევის საფუძველი. ამისათვის უფრო შესაფერისია მეორე ტიპის დასკვნა. თუ მეორე ტიპის დასკვნა 

გამოიყენება როგორც მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს კონტროლის სისტემის რისკის უფრო დაბალ შეფასებას, 

კლიენტის აუდიტორმა უნდა განსაზღვროს, აქვს თუ არა მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის მიერ შემოწმებულ 

კონტროლის საშუალებებს შეხება კლიენტის ოპერაციებთან (კლიენტის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების არსებით 

წინაპირობებთან), აგრეთვე ადეკვატურია თუ არა მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის მიერ შესრულებული 

კონტროლის საშუალებათა ტესტები და მათი შედეგები. უკანასკნელ შემთხვევაში ორ ძირითად საკითხს, რომლებიც 

უნდა იყოს განხილული, წარმოადგენს მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის ტესტებით მოცული პერიოდის 

ხანგრძლივობა და ამ ტესტების შესრულების მომენტიდან გასული დრო.      

კონტროლის კონკრეტულ ტესტებთან და აუდიტის ჩატარების დროს გავლენის მქონე შედეგებთან 

მიმართებაში კლიენტის აუდიტორმა უნდა გააანალიზოს, თუ რამდენად უწყობს ხელს საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების ეფექტურობის შესახებ საკმარისი და დროული აუდიტური 

მტკიცებულებების მიღებას ასეთი ტესტების ხასიათი, ჩატარების ვადები და მოცულობა. ეს საჭიროა კლიენტის 

აუდიტორის მიერ კონტროლის საშუალებათა რისკებზე გაკეთებული შეფასების დადასტურების მიზნით.  

მომსახურე ორგანიზაციის მომსახურების გამოყენებამ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება შეამციროს 

მომხმარებელი სამეურნეო სუბიექტის არსებითი უზუსტობის რისკი. აღნიშნული შესაძლებელია მოხდეს მაშინ, 

როდესაც მომხმარებელ სამეურნეო სუბიექტს არა აქვს ზოგიერთი აუცილებელი საქმიანობის გამოცდილება, 

როგორიცაა სამეურნეო ოპერაციების ინიცირება, დამუშავება და დოკუმენტირება, ან არა აქვს ადეკვატური 
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იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებლის აუდიტორს არა აქვს შესაძლებლობა, მოიპოვოს საკმარისი და 

შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებები მომსახურე ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების იმ 

სახეების შესახებ, რომლებიც მომხმარებელი სამეურნეო სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის 

შესაფერისია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადგილი აქვს აუდიტის მასშტაბის შეზღუდვას. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც: 

მომხმარებლის აუდიტორს არა აქვს საშუალება, მოიპოვოს საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული 

მტკიცებულებები, მომსახურე ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ და საფუძველი არა აქვს 

არსებითი უზუსტობის რისკების გამოსავლენად და შესაფასებლად; 

მომხმარებლის აუდიტორის მიერ განსაზღვრული რისკის შეფასება მოიცავს იმის მოლოდინს, რომ მომსახურე 

ორგანიზაციის კონტროლის პროცედურები ეფექტიანად მუშაობს და მომხმარებლის აუდიტორს არა აქვს 

საშუალება, მოიპოვოს საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებები  კონტროლის პროცედურების 

ფაქტობრივი ეფექტიანობის შესახებ;  

საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მომსახურე 

ორგანიზაციის ჩანაწერებიდან და მომხმარებლის აუდიტორს ამ ჩანაწერებით უშუალო სარგებლობის საშუალება 

არა აქვს. 

მომხმარებლის აუდიტორი პირობით მოსაზრებას გამოთქვამს, თუ დასკვნაში უარს განაცხადებს თავისი 

მოსაზრების გამოთქმაზე, ეს დამოკიდებული იქნება მომხმარებლის აუდიტორის გადაწყვეტილებაზე იმის 

შესახებ, აუდიტის მასშტაბის შეზღუდვის გავლენა ფინანსურ  ანგარიშგებაზე არსებითია თუ ყოვლისმომცველი.15 

მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორი შეიძლება მოწვეულ იქნას არსებითი შემოწმების პროცედურების ჩასატარებლად, 

რომლებსაც იყენებს მომხმარებლის აუდიტორი, მათ შორის იმ პროცედურების, რომლებიც შეთანხმებულია 

მომხმარებელსა და მის აუდიტორს, აგრეთვე მომსახურე ორგანიზაციასა და მის აუდიტორს შორის.   

თუ მომხმარებლის აუდიტორი  მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის ანგარიშს იყენებს, მომხმარებლის 

აუდიტორს არ ევალება თავის დასკვნაში მიუთითოს მომსახურე ორგანიზაციის აუდიტორის ანგარიში. 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული არ არის ცენტრალიზებული ბუღალტერიისთვის 

ან სპეციალიზირებული ორგანიზაციისთვის საბუღალტრო აღრიცხვის წარმართვის გადაცემის 

შესაძლებლობა. მიუხედავად ამისა, სავალდებულო აუდიტის კრიტერიუმების დამაკმაყოფილებელი 

საქართველოს მსხვილი ეკონომიკური სუბიექტები (სააქციო საზოგადოებები, საწარმოები ამონაგების 

მნიშვნელოვანი მოცულობით, აქტივების მაღალი ღირებულებით და სხვა), როგორც წესი, შესაძლებლად 
არ მიიჩნევენ გამოსასყიდად თავისი აღრიცხვის უცხო ორგანიზაციისთვის გადაცემას, არამედ ჰყავთ 

მთავარი ბუღალტერი ან საერთოდ ბუღალტერია. თუმცა, ასევე მკვიდრდება პრაქტიკა, როდესაც 

მსხვილი ორგანიზაციები სარგებლობენ მომსახურე ორგანიზაციების აუდიტის მომსახურებით.  

 

4.2. აუდიტის  პროცესში გამოვლენილი უზუსტობების შეფასება 

 

როგორც წინა თავებში აღვნიშნეთ, აუდიტორის პასუხისმგებლობა განსაზღვრულია რამდენიმე მიმართულებით, 

კერძოდ: აუდიტორი ვალდებულია შეაფასოს აუდიტის პროცესში აღმოჩენილი უზუსტობების გავლენა ფინანსურ 

ანგარიშგებაზე, რომელსაც განიხილავს ასს 450 „აუდიტის პროცესში გამოვლენილი უზუსტობების შეფასება“. ასს 

700 ეხება აუდიტორის პასუხისმგებლობას, ფინანსური ანგარიშგების შესახებ მოსაზრების ჩამოსაყალიბებლად, 

განსაჯოს, მოიპოვა თუ არა დასაბუთებული რწმუნება იმის შესახებ, რომ ფინანსური ანგარიშგება მთლიანობაში 

შეიცავს  არსებით უზუსტობებს. აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობისას, აუდიტორმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს 
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შეუსწორებელი უზუსტობების გავლენა ფინანსური ანგარიშგებაზე, ხოლო ასს 320-ით კი განსაზღვრულია 

აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დაგეგმვისა და ჩატარების დროს, რაც 

არსებითობის კონცეფციის გამოყენებას ეფუძნება. 

ასს 450-ის მიზანს წარმოადგენს აუდიტის პროცესში აღმოჩენილი უზუსტობების გავლენა აუდიტის პროცესზე, 

ასევე იმ შეუსწორებელი უზუსტობების გავლენა, თუ ასეთი არსებობს, ფინანსურ ანგარიშგებაზე. აუდიტის 

პროცესში აუდიტორი ვალდებულია ყურადღება გაამახვილოს მხოლოდ არსებით უზუსტობებზე. უმნიშვნელო 

სახის უზუსტობების გათვალისწინება კი არ ხდება. 

აუდიტორმა გამოვლენილი უზუსტობების მნიშვნელობიდან გამომდინარე უნდა განსაზღვროს, საჭიროა თუ არა 

აუდიტის საერთო სტრატეგიასა და აუდიტის გეგმაში ცვლილებების შეტანა. ცვლილებების შეტანა ხდება 

გამოვლენილი უზუსტობების ხასიათისა და გარემოებების გათვალისწინებით. აუდიტორმა ასევე უნდა 

განსაზღვროს, აუდიტის პროცესში დაგროვილი უზუსტობების ჯამური სიდიდე ხომ არ უახლოვდება ასს 320-ის 

შესაბამისად განსაზღვრულ არსებითობის დონეს, რაც ასევე აუდიტის საერთო სტრატეგიისა და აუდიტის გეგმის 

შესწორების წინაპირობას წარმოადგენს. უზუსტობა, თვითონ როგორც მოვლენა არ შეიძლება განვიხილოთ 

განცალკევებულად. თუ აღმოჩნდება,  რომ კონკრეტული უზუსტობის მიზეზი შიდა კონტროლის მოშლასთან 

არის დაკავშირებული, აქვეა ალბათობა სხვა დამატებითი უზუსტობების არსებობისა. აუდიტორს უფლება აქვს 

მოითხოვოს რომელიმე კატეგორიის ოპერაციების, განმარტებითი შენიშვნის ან ანგარიშის ნაშთის შემოწმება, რაც 

ხელმძღვანელობას დაეხმარება გამოვლენილი უზუსტობების წარმოშობის მიზეზის გარკვევაში. 

მართვის უფლებამოსილი პირების დროულად ინფორმირება მნიშვნელოვანია გამოვლენილი უზუსტობების 

მიმართ სათანადო და დროული რეაგირებისათვის.  დროული ინფორმირება ხელმძღვანელობას აძლევს 

საშუალებას განსაზღვროს მცდარია თუ არა აუდიტორის მიერ გამოვლენილი უზუსტობები, აცნობოს აუდიტორს, 

თუ არ ეთანხმება მის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნებს, ან საჭიროების შემთხვევაში გაატაროს შესაბამისი ზომები. 

შესაძლებელია კანონმდებლობა უკრძალავდეს აუდიტორს გარკვეული სახის ინფორმაციით ხელმძღვანელობის 

ინფორმირებას. ზოგიერთ შემთხვევაში კი უფრო რთული სახე მიიღოს აუდიტორის კონფიდენციალობის 

ვალდებულებასა და ინფორმირების ვალდებულებას შორის პოტენციურმა წინააღმდეგობამ. ასეთ შემთხვევებში 

აუდიტორმა უნდა მიმართოს კონსულტაციისათვის იურისტს. 

როგორც ასს 320-ის განხილვისას აღვნიშნეთ, არსებითობა განსაზღვრულია სამეურნეო სუბიექტის ფინანსური 

შედეგების წინასწარი შეფასებებით, რადგანაც კონკრეტული(ფაქტობრივი) შედეგები ჯერ არ არის ცნობილი. 

ამგვარად, ვიდრე აუდიტორი არსებული  უზუსტობების ფინანსურ ანგარიშგებაზე გავლენას შეაფასებს, შეიძლება 

გახდეს ასს 320-ის შესაბამისად განსაზღვრული არსებითობის დონის შესწორება, რაც რა თქმა უნდა ფაქტობრივი 

ფინანსური შედეგების გათვალისწინებით ხორციელდება. თუმცა შეიძლება არსებობდეს იმის ალბათობა, რომ 

აუდიტორისთვის წინასწარ თუ იქნებოდა გარკვეული სახის ინფორმაცია, მაშინ ის არსებითობის სხვა სიდიდეს 

განსაზღვრავდა.  ფინანსური ანგარიშგებისთვის განსაზღვრული არსებითობის დონე (და, სადაც შესაფერისია, 

კონკრეტული კატეგორიის ოპერაციების, ანგარიშთა ნაშთების ან განმარტებითი შენიშვნებისათვის 

განსაზღვრული არსებითობის დონე ან დონეები) შეიძლება შესასწორებელი გახდეს აუდიტის მსვლელობისას 

გარემოებებში მომხდარი ცვლილებების შედეგად, (მაგალითად, გადაწყვეტილების მიღება სამეურნეო სუბიექტის 

ბიზნესის მნიშვნელოვანი ნაწილის გასხვისების შესახებ), ახალი ინფორმაციის ან სამეურნეო სუბიექტისა და მისი 

ოპერაციების შესახებ აუდიტორის ცოდნაში მომხდარი ცვლილების შედეგად, რაც განაპირობა დამატებითი 

აუდიტორული პროცედურების ჩატარებამ. მაგალითად, თუ აუდიტის მსვლელობისას გამოვლინდა, რომ 

ფაქტობრივი ფინანსური შედეგები სავარაუდოდ არსებითად განსხვავებული იქნება პერიოდის ბოლოსთვის 

პროგნოზირებული ფინანსური შედეგებისაგან, რომლის საფუძველზეც აუდიტორმა თავდაპირველად 

განსაზღვრა არსებითობა მთლიანი ფინანსური ანგარიშგებისათვის, აუდიტორი შეასწორებს თავდაპირველად 

განსაზღვრულ არსებითობას16. ამგვარად, არსებითობის დონის მნიშვნელოვანი შესწორება აუდიტორმა 

სავარაუდოდ იქამდე უნდა გააკეთოს, სანამ შეაფასებს შეუსწორებელი უზუსტობების გავლენას. თუმცა, თუ 

აუდიტორის მიერ ასს 320-ის შესაბამისად ხელახლა განსაზღვრული არსებითობის დონე (იხ. წინამდებარე 

სტანდარტის პ.10) უფრო ნაკლები სიდიდის (სიდიდეების) იქნება, მაშინ აუდიტორმა ხელახლა უნდა 

განიხილოს  არსებითობისა და დამატებითი აუდიტორული პროცედურების სამუშაოს ხასიათი, ვადები და 

მოცულობა, რათა შეკრიბოს საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებები, რომლებსაც და-
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ეყრდნობა მისი მოსაზრება17. აუდიტორი თითოეულ უზუსტობას განიხილავს ცალ-ცალკე, რაც შესაძლებლობას 

აძლევს განსაზღვროს მისი გავლენა შესაბამისი კატეგორიის ოპერაციებზე, ანგარიშთა ნაშთებზე ან განმარტებით 

შენიშვნებზე. აღნიშნული პროცედურების ჩატარება ნათლად წარმოაჩენს ცვლილებებს არსებითობის დონესთან 

მიმართებაში. არსებითობის დონის დასადგენად აუდიტორმა რაოდენობრივ მახასიათებლებთან ერთად ასევე 

უნდა შეაფასოს ხარისხობრივი მოსაზრებები. ზოგ შემთხვევაში, შეიძლება აუდიტორმა დაასკვნას, რომ 

კლასიფიკაციაში დაშვებული უზუსტობა არსებითი არ არის მთლიანი ფინანსური ანგარიშგების მიმართ, 

მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება აღემატებოდეს სხვა უზუსტობების მიმართ გამოყენებულ არსებითობის 

დონეებს. მაგალითად, ბალანსის ძირითადი მუხლების არასწორი კლასიფიკაცია შეიძლება არ იქნეს არსებითად 

მიჩნეული მთლიან ფინანსურ ანგარიშგებასთან მიმართებით, როდესაც არასწორად კლასიფიცირებული თანხა 

იმდენად მცირეა ბალანსის შესაბამისი მუხლების თანხებთან  მიმართებით, რომ ის გავლენას არ ახდენს მოგებისა 

და ზარალის ანგარიშებზე ან ძირითად კოეფიციენტებზე. თუმცა შეიძლება ასევე არსებობდეს ზემოაღნიშნული 

სიტუაციის საპირისპირო, როდესაც მიუხედავად გამოვლენილი უზუსტობების მცირე სიდიდისა დადგენილ 

არსებითობის დონესთან შედარებით, აუდიტორი მას განიხილავს ხარისხობრივი მოსაზრებების კუთხით. ამგვარ 

უზუსტობებს შეიძლება წარმოადგენდეს: 

 მარეგულირებელი მოთხოვნების შესრულებაზე გავლენა; 

 ვალის ან სხვა სახელშეკრულებო შეთანხმებებზე გავლენა; 

 სააღრიცხვო პოლიტიკის არასწორად შერჩევასთან ან გამოყენებასთან დაკავშირება, რაც არსებით 

გავლენას არ ახდენს მიმდინარე პერიოდის ფინანსურ ანგარიშგებაზე, მაგრამ, სავარაუდოდ, არსებით 

გავლენას იქონიებს მომავალი პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებაზე; 

 შემოსავლების ან სხვა ტენდენციების შეცვლა, კერძოდ, საერთო ეკონომიკური და დარგობრივი 

პირობების კუთხით; 

 იმ კოეფიციენტებზე გავლენა, რომლებიც გამოიყენება სამეურნეო სუბიექტის ფინანსური 

მდგომარეობის, ოპერაციების შედეგების ან ფულადი ნაკადების შესაფასებლად; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარმოდგენილ სეგმენტურ ინფორმაციაზე გავლენა (მაგალითად, საკითხის 

მნიშვნელობა სეგმენტის ან სამეურნეო სუბიექტის ბიზნესის სხვა ნაწილის მიმართ, რომელიც 

მიჩნეულ იქნა, რომ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სამეურნეო სუბიექტის ოპერაციებში ან 

მომგებიანობის დონეში); 

 ხელმძღვანელობის ანაზღაურების ზრდაზე ზემოქმედება, მაგალითად, იმით, რომ პრემიების ან სხვა 

ჯილდოების გაცემის მოთხოვნები შესრულებულია; 

 აუდიტორის აზრით, მნიშვნელოვანია, მომხმარებლებისათვის ადრე მიწოდებული ინფორმაცია, 

მაგალითად, ინფორმაცია შემოსავლების პროგნოზის შესახებ; 

 ისეთი მუხლების განხილვა, რომლებთანაც სხვა კონკრეტული მხარეებია დაკავშირებული 

(მაგალითად, დაკავშირებული არიან თუ არა გარიგების მონაწილე გარე მხარეები  სამეურნეო 

სუბიექტის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებთან); 

 გამოტოვებულია ინფორმაცია, რომლის გახსნაც სპეციალურად არ მოითხოვება ფინანსური 

ანგარიშგების წარდგენის შესაფერისი საფუძვლებით, მაგრამ რომელიც, აუდიტორის აზრით, 

მნიშვნელოვანია მომხმარებლებისათვის, იმ თვალსაზრისით, რომ წარმოდგენა შეიქმნან სამეურნეო 

სუბიექტის ფინანსურ მდგომარეობაზე, მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებზე ან ფულად ნაკადებზე; 

 გავლენას ახდენს სხვა ინფორმაციაზე, რომელიც მოცემული იქნება იმ დოკუმენტში, სადაც 

წარმოდგენილია აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება (მაგალითად, ინფორმაცია, რომელიც 

შესული იქნება “ხელმძღვანელობის ანალიტიკურ ანგარიშში”, ან “ოპერატიულ და ფინანსურ 

მიმოხილვაში”), რაც, გონივრულობის ფარგლებში, გავლენას იქონიებს ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლების ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე. ასს 72018 ეხება აუდიტორის მიერ სხვა 

ინფორმაციის განხილვას, რომლის შესახებ დასკვნის წარდგენაზე მას არ აკისრია ვალდებულება, 

მაგრამ შესულია იმ დოკუმენტში, რომელშიც ქვეყნდება აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება. 
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18  ასს 720 _ “აუდიტორის პასუხისმგებლობა აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების შემცველ დოკუმენტებში 

წარმოდგენილ სხვა ინფორმაციასთან დაკავშირებით”. 
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სახელმწიფო სექტორის სამეურნეო სუბიექტების აუდიტის შემთხვევაში, არ სებითობის დონის განსაზღვრისას 

აუცილებელი ხდება მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინება, რომელიც ითვალისწინებს ანგარიშის 

წარდგენას სპეციფიკურ საკითხებზე. 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მოითხოვს ხელმძღვანელობისა და მართვის უფლებამოსილებით 

აღჭურვილი პირებისაგან აუდიტის პროცესში გამოვლენილი უზუსტობების გასწორებას. აუდიტორს ევალება 

ხელმძღვანელ პირებს მოსთხოვოს ოფიციალური წერილით დადასტურება შეუსწორებელი უზუსტობების 

შესახებ. „ზოგ შემთხვევაში, ხელმძღვანელობა და, სადაც ეს შესაფერისია, მართვაზე პასუხისმგებელი პირები 

შეიძლება დარწმუნებულები არ იყვნენ, რომ ზოგიერთი შეუსწორებელი უზუსტობა უზუსტობაა. ამის გამო, მათ 

შეუძლიათ ოფიციალურ წერილს დაამატონ შემდეგი ტექსტი: “ჩვენ არ ვეთანხმებით, რომ მუხლები  და  

უზუსტობებია, რადგან [მიზეზების აღწერა]”. თუმცა, ამგვარი ოფიციალური წერილის მოპოვება აუდიტორს არ 

ათავისუფლებს დასკვნის გამოტანის საჭიროებისაგან, შეუსწორებელი უზუსტობების გავლენის შესახებ“19. 

იმ უზუსტობების შესახებ რომლის გასწორებაც არ მომხდარა აუდიტის პროცესში, აუცილებელია აისახოს 

აუდიტის დოკუმენტირების დროს. დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს ზემოაღნიშნული უზუსტობების საერთო 

განხილვას და იმის შეფასებას, გადააჭარბა თუ არა კონკრეტული კატეგორიის ოპერაციების, ანგარიშების 

ნაშთების ან განმარტებითი შენიშვნებისათვის განსაზღვრულმა სიდიდეებმა არსებითობის დონეს. 

დოკუმენტირება ასევე უნდა მოიცავდეს შეუსწორებელი უზუსტობების გავლენის შეფასებას ძირითად 

კოეფიციენტებზე, იურიდიულ, მარეგულირებელ და სახელშეკრულებო მოთხოვნებზე. 
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