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შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია

  1. შესავალი
 გარე აუდიტისაგან განსხვავებით შიდა აუდიტორული საქმი ანობა შედარებით
ახალი პროფესიაა საქართველო სთვის, ისევე როგორც მთელი მსოფლიოსათვის. აქედან
გამომდინარე, არ არის გასაკვირი, რომ ეს პროფესია მუდ მივად იცვლება და იხვეწება. ამ
დოკუმენტში მოცე მულია შიდა აუდიტის განმარტება და განხი ლუ ლია შიდა აუდიტის
ძირითადი პრინციპები; დეტალურად არის გან ხი ლული, თუ როგორ უნდა
განხორციელდეს შიდა აუდიტის ფუნ ქცია შიდა აუდიტორთა საერთაშორისო
ინსტიტუტის (IIA) მი ერ შე მუ შავებული შიდა აუდიტის საერთაშორისო პრო ფე სიული
პრაქტი კის სისტემის შესაბამისად. აღსანიშნავია, რომ შიდა აუდი ტი სათ ვის
დამახასიათებელი თვისე ბა უნიკალურია ყველა და წესებუ ლებაში და დამოკიდებულია
დაწესებულებაში შექმნილ გა რემოზე, ამიტომ შიდა აუდიტის განხორციელე ბი სათვის
საჭიროა დაწესე ბუ ლების კულტურის, პოლიტი კისა და ,,ბიზ ნესპრო ცესების” სიღრ-
მისეულად შესწავლა და გაცნობიერება. თანამედროვე შიდა აუდი ტორები სწავლო ბენ
სისტემებს, აკვირდე ბიან ეფექტიანობას _ აუდიტის ობიექტის მიერ საქმიანობის
განხორციელებისას გამოყე ნებული რესურსებიდან მაქსიმალური შედეგების მიღწევას,   
ეკო  ნო მიუ რობას, ეფექტუ რო ბას _ აუდიტის ობიექტის მიერ დასა ხული ამოცანების
მიღწევის ხარისხს განხორციელებული საქმია ნო ბის ფაქტობრივი და მოსალოდნელი
შედეგების გათვალის წინებით და, საჭიროე ბის შემთხვევაში, იძლე ვიან რეკომენ დაცი ებს.
შიდა აუდი ტორები შე ი სწავლიან აგრეთვე ფინან სურ, საოპერა ციო, სტრატე გიულ და მათ
შესაბა მისობასთან და კავ შირებულ რისკებს, რათა უზ რუნ ველ ყონ და წესებულე ბის
კონტროლის სის ტე მის მდგრა დო ბა. ისინი ახორ  ციე ლებენ შეფასებას და გან სა ზღვრავენ,
თუ რისი გაუმჯო ბე   სება შეიძლება. შიდა აუ დი ტორების ძირითადი ფუნქციაა ხელ-
მძღვანელობისათვის დახმარების გაწევა  და  წე სე ბუ ლების მიზნების მიღწევაში. 



2. შიდა აუდიტის განმარტება და პრინციპები

 რა არის შიდა აუდიტი?

შიდა აუდიტორთა საერთაშორისო ინსტიტუტის (IIA) განმარ ტების შესაბამისად,
“შიდა აუდიტი არის დამოუკიდებელი, ობიექ ტური მტკიცებუ ლებითი და
საკონსულტაციო საქმიანობა, რომე ლიც ქმნის დამა ტე  ბით ღირებულებას და აუმჯობესებს
დაწე სებუ ლების ფუნქცი ონირებას. იგი დაწესებულებას ეხ მარება მიზნების მიღწევაში,
რის კის მენეჯმენტის, კონ ტრო ლისა და მართვის ავტონომიური პრო ცე  სების შეფასებასა და
გაუმჯობესებაში სის ტემური, ორგანი ზე ბული მიდგომის გა მო ყენებით”.

3. შიდა აუდიტის სუბიექტის დებულება, შიდა აუდიტის
 სუ ბიექტი

შიდა აუდიტის სუბიექტის დებულება ოფიციალური დო კუ მენ ტია, რომლითაც
განისაზღვრება შიდა აუდიტის საქ მიანობის მი ზანი, უფლებამოსილება და პასუხისმგებ-
ლობა. შიდა აუდიტის დე ბულებით დგინდება შიდა აუდი ტის სუბიექტის, რო გორც ორ-
განი ზაციული სტრუქ ტურის განუყოფელი ნაწილის ადგილი დაწესე ბუ ლებაში, განი-
საზღვ რება დოკუ მენ ტე ბის, მატერიალური და არა მატერიალური აქტივე ბის ხელ-
მისაწვდომობის, აგრეთვე თანა მშ რომლების ინფორ მა ცი ასა და სხვადასხვა აქტივებზე
ხელმი საწვ დომობის უფ ლე ბა მოსი ლება, რაც აუცილებელია შიდა აუდი ტის ფუნ ქციის
შესრუ ლე ბი სა თვის. შიდა აუდიტის დებულებით გა ნი საზ ღვრე ბა აგრეთვე ში და აუდიტის
მოქმედების სფერო. შიდა აუ დიტის სუბიექტის უფროსმა პერიოდულად უნდა გადასინ-
ჯოს ში და აუდიტის დე ბუ ლება, რათა უზრუნ ველყოს მისი შესა ბამი სობა ში და აუდი ტის
თანამედროვე ცნებასთან, შიდა აუდი ტორ თა ეთი კის კოდექსსა და ში და აუდიტის
სტანდარტებთან. 

შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსმა უნდა უზრუნ ველყოს ში და აუდიტის
სუბიექტის მუშაობის ხარისხის უზ რუნ ველყოფის, შე ნარჩუნებისა და გაუმჯობესების
სტრატე გიული პროგრამის (რო მელსაც შეიმუშავებს შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსი
და ცენ ტრ თან შეთანხმების შემდეგ მტკიცდება დაწესებულების ხელ მძღვა ნელის მიერ) გან-
ხორ ციელება, რომელიც მოიცავს შიდა აუ დიტის სუ ბიექტის საქ მი ა  ნობის ყველა ასპექტს.

აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით უზრუნველყოფილ უნდა იქ ნეს შიდა აუდიტის
სუბიექტის საქმიანობის შესაბა მისობა შიდა აუ დიტის დეფინიციასთან, შიდა აუდიტის
სტანდარტებსა და შიდა აუდიტორთა ეთიკის კოდექსთან. ამ პროგრამის განხორციელებით
უნდა შეფასდეს შიდა აუდიტის ფუნქციის ეფექტურობა და ეფექ ტიანობა, აგრეთვე უნდა
წარმოჩინდეს მისი გაუმჯობესების შესაძ ლებ ლობები. 

 4. შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობა
შიდა აუდიტის სუბიექტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ხოლო ში და აუდიტორები

_ ობიექტურნი შიდა აუდიტის გან ხორ ციე ლე ბისას. 
შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით ში და აუდიტის

სუბიექტი ორგანიზაციულად უშუა ლოდ დაწესებუ ლების ხელმძღვანელის (მინისტრის,



სახელმწიფო რწმუნებულის, მერის და სხვ.) დაქვემდებარებაში უნდა იყოს. შიდა
აუდიტორს დაწესე ბულების ხელმძღვანელთან ღია პროფესიული ურთიერთო ბის სა-
შუალება უნ   და ჰქონდეს, თუმცა შიდა აუდიტის სუბიექტს უნდა ჰქონდეს ნე   ბისმიერი
სფეროს თავისუფლად შერჩევისა (თუნ დაც შიდა აუდიტის სუბიექტის ხელმძღვანელს
განსხვავებული მოსაზ რება გააჩნდეს) და შემოწმების სა შუა  ლება, რომლის დრო საც
მიიჩნევს, რომ არსებითი შეცდომების რისკი არ სე ბობს. 

შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსი შიდა აუდიტის სუბიექტის მოქმედების სფეროს
შერჩევის, საქმია ნობის გან  ხორციელებისა და შედეგების ანგარიშ გების ფორმის გან სა ზღვ -
რისას უნდა იყოს დამოუკი დებე ლი.

5. შიდა აუდიტის ფუნქციის მიმოხილვა, აუდიტის მტკიცე ბუ ლებები
 აუდიტის მტკიცებულება არის მოპოვებული, გაანა ლი ზებული და
შეფასებული ინფორმაცია, რომელსაც ეფუძ ნება აუდი ტორული დას კვ ნა.
მტკიცებულება უნდა აკმაყოფი ლებდეს შემდეგ კონ ცეპ ტუა ლურ მოთხოვნებს და
უნდა იყოს:

ა) საკმარისი  _ წარმოადგენს მტკიცებულების ოდენობის (მო  ცუ ლობა) სა ზომს;
მოპოვებული და შეფასებული უნდა იქნეს საკმარისი მტკი ცე  ბულება იმისათვის, რომ
გონივ რულად ინფორ მირებული, მიუ კერ  ძოებელი პირი დაე თან ხმოს შიდა აუდიტორის
დასკვნებს;

ბ) საიმედო _ წარმოადგენს მტკიცებულების წყაროს და მტკი ცე ბუ ლების მოძიების
მეთოდის საიმედოობისა და შესაფე რი სო ბის საზომს; სა ზოგადოდ, მესამე,
დამოუკიდებელი მხარისაგან მიღებული ინ ფორ მაცია უფრო საიმედოა, ვიდრე აუდიტის
ობიექ ტი საგან მიღე ბული; მტკი ცებულება საიმედოა, როდესაც იგი მო პო ვებულია უშუ-
ალოდ ფი ზიკური შემოწმების, დაკვირვებისა და ინს პექტირების გზით, და როდესაც მი-
ღებულია დოკუმენტური სახით და არა ზეპირ სიტყვი ერად. მტკი  ცებულების საიმედოობის
ხარისხი იზ რდება, როდესაც იგი რამ დე ნიმე წყაროდანაა მიღებუ ლი;

გ) შესაფერისი _ წარმოადგენს მტკიცებულების შესაფერისო ბის სა  ზომს; მტკი-
ცებულება ლოგიკურ კავშირში უნდა იყოს იმას თან, რის დასამ ტკი ცებლადაც ხდება მისი
მოძიება. აუდიტის მტკი ცებულება შეიძ ლება იყოს ფიზიკური, აღია რებითი,
დოკუმენტური და ანალიტი კური.

 6. მტკიცებულების მოძიების მეთოდები
 როგორც წესი, აუდიტის მტკიცებულების მოპოვე ბისათვის სხვა  დასხვა ხერხს და
მეთოდს იყენებენ. მტკიცე ბულების მოძიების მეთოდების შერჩევა ხდება მეთოდების
მახასიათებლებისა და აუ დიტის კონ კრეტული მიზნის გათ ვალისწინებით. აუდიტის მტკი-
ცე ბულებების მოძიების მეთოდები მნიშვ ნე ლოვნად გან სხვავ დება ერთ მანეთისაგან (მაგ.
შეიძლება იყოს უფ რო საიმედო მეთოდი, მაგრამ მეტ დანახარჯებს მოითხოვდეს; შე იძ ლება
უფრო მეტ ტექ ნიკურ ცოდნასა და გამოცდი ლებას მოი თხოვ დეს და სხვ.).
 • აუდიტის მტკიცებულების მოპოვების გავრცელებული მეთო დებია:

ა) გასაუბრება _ ეს მეთოდი ხშირად გამოიყენება მტკი ცებულების მოპოვე ბისათვის.
გასაუბრების ჩატარებისათვის საჭი როა ადეკვატური მო მ ზადება და სათანადო
უნარ-ჩვევები. გასა უბ რების მეშვეობით შე იძ ლება გამოიკვეთოს პრობლემა, მოპოვებული



იქნეს მტკიცე ბუ ლება აუდიტის დასკვნის გასამ ყარებლად და შე ჯერდეს აუდი ტო რისა და
აუდიტის ობიექტის პოზიციები აუდიტის დაკ ვირვებით აღ მოჩენილი ხარვეზებისა და
რეკომენდაციების თა ო ბაზე;

ბ) აუდიტის ტესტი _ ტესტირება ნიშნავს შერჩეული ქმედე ბების/ღონისძიე ბების ან
ოპერაციების შემოწმებას მათი ხარისხობ რივი მახასიათებლების გამოსავლენად. აუდიტის
ტესტები ორი სახისაა: შესა ბამისობის ტესტირება და დეტა ლური შემოწმება.
 შესაბამისობის ტესტის მიზანია კონტროლის ადეკვა ტურობი სა და ეფექტიანობის
შემოწმება.
 ძირითადი პროცედურები გულისხმობს შერჩეული ოპე რა ციე ბის/ჩანაწერების
დეტალურ შემოწმებას.  
 ხშირად ტესტი ორივე მიზანს ემსახურება. მაგალი თად, გაან გარიშების შემოწმებამ
შეიძლება გვიჩვენოს, გამართულად მუ შაობს თუ არა (შესაბამისობის ტესტი) შიდა
კონტროლის მე ქა ნიზ  მი, აგრეთვე, თუ რამდენად ზუსტად არის სის   ტემაში ასა ხული თანხა
(ეს ტესტი ამავდროულად დეტალური შემოწმების მი  ზანსაც ემსახურება). 
 ტესტის ტიპის შერჩევის შემდეგ განისაზღვრება, თუ რომელი
ოპერაციების/ჩანაწერების ტესტირება განხორცი ელდება. შესაძლე ბელია ტესტირების
კონკრეტული ობი ექტი შერჩეულ იქნეს განს ჯის საფუძველზე (მაგ. მათი მოცულობის,
რისკის ან სხვა მახა სია თებლების გათვა ლისწინებით). ასეთ შემთხვევაში გაკეთებული
დასკვნა გავრცელდება მხოლოდ ტესტირების მოცემულ ობიექ ტებ ზე.
 შესაძლებელია ტესტირების ობიექტი შერჩეულ იქნეს ისე, რომ შერჩეული
ერთობლიობა წარმომადგენლობითი იყოს გარკვე ული ოპერაციების/ჩანაწერების
ჯგუფისათ ვის/პოპულაციისათვის. ასეთ შემთხვევაში გაკეთებული დასკვნა გავრცელდება
არა მხო ლოდ ტესტირების ობიექ ტებ ზე, არამედ მთელ პოპულაციაზე (ჯგუფ ზე);

გ) შერჩევა _ პროცესი, რომლის მეშვეობით ხდება პოპულა ციის ნაწილის შერჩევა
მთლიანი პოპულაციის მახასიათებლებისა და პარამეტ რე ბის განსაზღვრისათვის. ეს
მეთოდი მნიშვნელოვნად ამცირებს დანახარჯებს და უფრო ეფექტურს ხდის შიდა
აუდიტის სუბიექ ტის ფუნ ქციონირებას, რის გამოც იგი ძალიან ფართოდ გა მო  იყენება.
 თუმცა შერჩევას გააჩნია ნაკლოვანებებიც:
     •  ნაკლოვანებას წარმოადგენს “შერჩევის რისკი” – რისკი, რომ შიდა აუდიტის სუბიექტის
მიერ განხორციელებული შერჩევა   შეიძლება არ იყოს წარ მომადგენლობითი (შერჩევის
მოცულობამ შესაძლებელია მთლიანად არ დაფაროს განსახილველი სფერო) მთელი პო -
პულაციი სათ ვის, რის შედეგად შესაძლებელია გაკეთდეს არასწორი დასკვნები;

• არსებობს აგრეთვე “არაშერჩევის რისკი” – მაგა ლითი სათვის, შე იძლება არ იქნეს
შემჩნეული დარღვევა.
 არსებობს ორი ძირითადი ტიპის შერჩევა:

• სტატისტიკური შერჩევა, რომელიც ეფუძნება სტატის ტიკის მეცნიერებას;
  • მსჯელობითი ან “არასტატისტიკური შერჩევა”, როდე საც აუ  დი ტორები მსჯელობის
შედეგად ახდენენ შერჩევას და საზღვ რა ვენ შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობას.
 სტატისტიკურ შერჩევას აქვს შემდეგი ძირითადი უპირა ტე სობები:

• საზოგადოდ შემცირებული შერჩეული ერთეულების მო ცუ  ლობა ნიშნავს, რომ
აუდიტის/ინსპექტირების საქმია ნობა უფ რო ეფექტურია;

• რისკის შეფასების საშუალებას იძლევა;



• უფრო დაცულია ისეთი ბრალდებებისაგან, როგორები ცაა მი კერ  ძოება,
არასაკმარისი ძალისხმევა;

დ) გამოკითხვა _ დიდი პოპულა ცი იდან ინ ფორ მა ციის მოპო ვების სტრუქტურული
მიდგომა. მონიტო რინგის გამო ყენების მაგა ლი თია მომსახურების მიმღებთა აზრის გაგება
მი ღე ბული მომ სახურების ხარისხისა და დროულობის შესახებ. მისი ძი რითადი
ელემენტია ტესტირებული, სტრუქტუ რუ ლი კითხ ვარი. გა მოკითხვა შეიძლება ჩატარდეს
პირადი შეხვედრე ბის, ტე ლე ფო ნის, ინტერ ნეტის ან ფოსტის მეშვეობით;

ე) შემოწმება _ ჩანაწერების, დოკუ მენტების ან მატერიალური რესურსების
არსებობის დადასტურება. მა ტე რი ალური აქტივების შემოწმება იძლევა საიმედო ინ ფორ -
მაციას აღ ნი შნული აქტივე ბის არსებობისა და მათი მდგო მარეობის შე სახებ. ჩა  ნა  წერების
შე მოწმებამ შეიძლება დაადას ტუ როს ან არ დაადას ტუროს სააღ რიცხ ვო ჩანაწე რების
პირველადი დოკუმენ ტების არ სე  ბობა;

ვ) დიაგრამა _  პროცესის ან სის ტემის გრა ფიკული აღწერა, რო მელიც იძლევა
რთული ოპერაცი ე ბის/სის ტემების ანა ლიზის, კონ ტროლის მექანიზმების არსე ბო ბის დად-
გენისა და პრო ცესში ზედმეტი/უსარგებლო ქმე დე ბების აღმო ჩენის სა შუა ლე ბას; 

ზ) მოდელირება _ მეთოდი, რომე ლიც მათე მატიკური და სტატისტიკური
მოდელებით რეალური პრო ცესების სიმუ ლა ციით აადვილებს გადაწყვეტილებათა მი ღე-
ბას. მოდელები შეიძ ლება იყოს აღწერილობითი ან შეც ნობითი. აღწერილობითი მო დე ლით
ხდება ცვლადების კლა სიფიკაცია და მათ შორის ურ თიერთ  კავშირის ახსნა. შეც ნობითი
მოდელის მეშ ვეობით კეთდება პროგ ნოზი _ რო გორ შეიცვლება ცვლადებს შო რის
ურთიერთკავ შირი, თუ ერთი ან რამდენიმე მათგანი შეიცვ ლება; 

თ) დაკვირვება _ შემოწმების მსგავსი. დაკ ვირ ვება გულის ხმობს პროცესის ან
პროცედურის პირადად შემოწ მებას. არის შემ თხვე ვები, როდესაც ოპერაციებისა და შიდა
კონ ტროლის მექა ნიზ მების ფუნქციონირების შეფასება შესაძ ლებელია მხოლოდ მათ
მუშაო ბა ზე უშუალოდ დაკვირვების შედეგად; 

ი) დადასტურება _   წერილობითი მოთხოვნა აუდი ტის ობიექ ტის ან მესამე
მხარისადმი, რომ აგრეთვე წერი ლობით დაადას ტურონ ესა თუ ის ინფორმაცია; 

კ) ანალიზი _ მოპოვებული ინფორმაციის კვლევა და მისი გამოყენება დასკვნების
გასაკეთებლად, აუდიტის ობიექ ტის საქ მიანობის შედეგების ინდიკატორებთან, წარსულში
მიღ წეულ შე დე გებთან ან სხვა დაწესებულებაში მსგავსი ოპერა ციე ბის შე დე გე ბ თან
შესადარებლად ან დაწესებულების პო ლი ტიკასა და მოქმედ კანონმდებ ლო ბას თან
შესაბამისობის დასად გენად. 

7. შიდა აუდიტის დაგეგმვა
 შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსმა კანონმდებლობის მოთ ხოვ ნათა
გათვალისწინებით დაწესებულების ხელმძღვანელთან და ცენტრ თან შეთანხმებით უნდა
შეიმუშაოს შიდა აუდიტის სტრა ტეგიული გეგმა და შიდა აუდიტის წლიური გეგმა. 
 შიდა აუდიტის სტრატეგიული გეგმა, ისევე როგორც შიდა აუ დიტის წლი ური გეგმა,
უნდა შემუშავდეს აუდიტის რის კის შე ფა სების შედე გების საფუძველზე, ადრინდელი
აუდი ტის გა მო ც დი Fლების, არსე ბული რესურსების (დროის და ადამიანური) გათვა ლის-
წი ნებით.
 შიდა აუდიტის სტრატეგიული გეგმის შემუშავების პროცესი აუდი ტის სუბიექტის
უფროსს ეხმარება ისეთი სა კითხების გან საზღვ რაში, როგორებიცაა:



• ადამიანური რესურსის განაწილება აუდიტის სხვადასხვა სფე როზე _
თანამშრომლების ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და გა მოც  დი ლების მიხედვით განაწილება
რთული და მაღალი რისკის ოპე რა ციების/სისტემების და შედარებით ნაკლები ტექნიკური
ცო დ   ნით განსახორციელებელ აუდიტებზე;

• როგორ განხორციელდება აუდიტის პროცესის მართვა და ზედამ ხედ ვე ლობა;
• ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის შემუშავება და სხვა.
შიდა აუდიტის სტრატეგიული გეგმის შემუშავების შემ დეგ უნ და შემუშავდეს შიდა

აუდიტის წლიური გეგმა. შიდა აუდიტის სტრა ტე გიული გეგმა შემუშავდება ერთხელ,
თუმცა მისი გადა სინჯვა აუ ცი ლებე ლია პერიოდულად (ორ წელიწადში ერთხელ მაინც).
შიდა აუდიტის წლი ური გეგმა უნდა შემუშავდეს ყოველი წლის ბოლოს, ახალი ფინანსური
წლის დაწყე ბამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსი შიდა
აუდიტის სტრა ტეგიულ გეგმას, ისევე როგორც შიდა აუდიტის წლიურ გეგმას, და სამ ტკი-
ცებ ლად წარუდგენს დაწესებულების ხელ მძღვა  ნელს.
 შიდა აუდიტის წლიური გეგმა უფრო დეტალურია, ვიდ რე შიდა აუდიტის
სტრატეგიული გეგმა. შიდა აუდიტის წლიურ გეგ მაში, პირველ რიგში, აისახება რისკის
შეფასების შედე გების ანალიზი, ხოლო შემდეგ _ აუდიტის დანარჩენი პროცედურების
განხორციე ლების გეგ მები. აღნიშნული მოი ცავს როგორც აუდი ტის პრო ცე დურის ხა სიათს,
ისე აუდიტის მოქმედების სფეროს და თითოე ული აუ დი ტის განხორციელების ვადებს.
შიდა აუდიტის წლიურ გეგმა ში გათ ვალის წინებულ უნდა იქნეს (წარსული გამოც დილების
სა ფუძ ველზე) გარ კვეული თავისუფალი დრო (სხვა დასხვა გამოც დი ლე ბის, ცოდ ნის და
უნარ-ჩვევების მქონე თანამ შრომლების არა გეგ მური აუდიტის ჩასატა რებ ლად დაწესე ბუ-
ლე ბის ხელმძღვა ნელის მოთ ხოვნის ან გადაცდომის ეჭვის სა ფუძ ველზე). 

8. შიდა აუდიტის განხორციელება
შიდა აუდიტების უმეტესობის განხორციელების პირ ველი ნა ბიჯია იმ

სტრუქტურის/დაწესებულების შესაბამისი სტრუქტურუ ლი ერთეულის/სისტემის ორგანოს
ხელმძღვანე ლობის ინფორ მი რება აუდიტის ჩატარების შესახებ, რომელშიც აუდიტის
განხორ ციე   ლება არის დაგეგმილი. ეს ხორ ციელდება ოფიციალური წერი ლის მეშვეობით,
რომლითაც აუდიტის ობიექტის ხელმძღვანე ლობას ოფი ციალურად ეც ნო ბება დაგეგმილი
აუდიტის შესახებ. აღნიშ ნულ წერილში მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია იმის შესახებ,
თუ როდის არის დაგეგმილი აუდიტის ჩატარება, ვინ ჩაა ტა რებს აუდიტს და რატომ
ტარდება აუდიტი (მიმდინარე, გეგ მური, ხელმძღვანელობის მოთხოვნა და სხვ.).
აღნიშნული ოფი ცია ლური წერილი, აუდიტის ობიექტის ხელმძღვანელობის გარდა, უნ და
გაეგზავნოს უშუალო ხელ მძღვანელსაც და მასში უნდა აი სახოს შემდეგი ინ ფორ მაცია:

ა) აუდიტის მიზნები და მოქმედების სფერო;
ბ) აუდიტის დაწყების თარიღი და ხანგრძლივობა;
გ) აუდიტის ჩატარებისათვის პასუხისმგებელი პირების (მი ნი მუმ ჯგუფის

ხელმძღვანელის) სახელი და გვარი.
 აუდიტის ობიექტისაგან წინასწარ უნდა იქნეს მო თხოვ ნილი ფი ნანსური
ანგარიშგება, სტატისტიკური ანგა რიშები და კონკრე ტული აუდიტის მიზნის სხვა შესა-
ბამისი ანგარიშები, რაც აუდი ტო რებს დაეხმარება არსე ბული მდგომარეობის უკეთ აღქმასა
და ტენ დენციების დად გენაში. 



 არსებობს შემთხვევები, როდესაც აუდიტის ობიექტს არ ეგ ზავნება აუდიტის
დაწყების შესახებ ოფიციალური წერილი, მაგა ლითად, როდესაც გადაცდომასთან დაკავში-
რებით მოულოდნელად ტარდება აუდიტი და მის შესახებ მხოლოდ დაწესებულებათა
ხელ მძღვა ნელებმა შეიძლება იცოდნენ. თუმცა გათვალისწინებულ უნდა იქ ნეს, რომ
არაგეგმური აუდიტის ჩატარება არღვევს აუ დი ტის ობი ექ ტის მუშაობის ჩვეულებრივ
რიტმს და ქმნის სირ თუ ლეებს მათ მიერ და კის რებულ მოვალეობათა სრულ ფასოვ ნად შეს-
რუ ლე  ბას  თან დაკავშირებით. ამიტომ არაგეგმური აუ დი ტის ჩა ტა რება უმჯობესია
მხოლოდ აუცილებელ, უკიდურეს შემ თ ხვე ვებში. ამას თან, არაგეგმური აუდიტის ხშირად
ჩა ტარებამ შეიძ ლე ბა შიდა აუდიტის სუბიექტის მიერ და გეგ მილი, შიდა აუდიტის წლი ურ
გეგ მაში ასახული აუდიტების გან ხორციელება და აყენოს საფრთხის წინა შე. 

 9. შიდა აუდიტის ფარგლებში განხორციელებული  
        ობიექტის გამოკვლევა

 აღნიშნულ გამოკვლევას დიდი მნიშვნელობა აქვს აუ დი ტო რული ძალისხმევის
მიმართულების, კონკრეტული სფე   რო ებისა და მასშტაბის დასადგენად; ეს არის პირ ველი
ეტაპი, რომელიც ხორ ციელდება აუდიტის ჩატარების ადგილზე. დაუშვებელია შიდა
აუდიტორმა კონკრეტული მიზნის ან ამოცანების გარეშეEდაიწყოს დო კუ მენტების
აუდიტო რული შემოწმება და საქმიანობაზე დაკვირ ვე ბის განხორ ციელება. ობიექტზე
გამოკვლევის ჩატარება აუდიტო რებს შესაძ ლებლობას აძლევს: 

ა) გაეცნონ სხვადასხვა სისტემას; 
ბ) შეაფასონ აუდიტორული შემოწ მების სფეროებში შემავა ლი სხვადასხვა სისტემის

კონტროლის სტრუქტურა და კონტრო ლის რისკი. 
 იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტის ჯგუფის წევრებისათვის უცნო ბია აუდიტორული
შემოწმების ობიექტის ადგილი და მისი ხელ მძღვანელობა, აუცილებელია მათი გაც ნობა,
ამას თან, აუდიტის და წ ყების შესახებ წერილში წარდგენილი ნებისმიერი შე კითხვის
დაზუსტება. ამავე დროს, ჯგუფის ხელმძღვანელმა აუდი ტორ მა უნდა შეიმუშაოს
მოთხოვნები დაგეგმილი გასაუბრები სათვის და შეადგინოს გრაფიკი. ობიექტზე ტიპური
გამოკ ვლევის განხორ ციე ლებისას ჯგუფის ხელმძღვანელმა აუდი ტორმა და ჯგუფის წევ-
რებმა უნდა გაითვალისწინონ შემ დეგი კომ  პონენტები:  
 • ორგანიზება

ობიექტზე გამოკვლევის განხორცი ელებისას აუდიტორებმა უნდა გადაამოწმონ
დაწესე ბულების სტრუქტურა, მათ შორის, სწო  რად არის თუ არა მითითებული
კონკრეტულ აუდიტთან და კავ შირებული ძირითადი თანამშრომლების სახელები და გვა-
რები. აუ დიტორი უნდა გაეც ნოს ფუნქციურ პასუხის მგებლობებს და საქმიანობის
მონაწილე ძირითად პირებს.  

ხში რად დაწესებულების სტრუქტურაში მითითებული თა ნამ დებო ბების დასა ხე-
ლებები არ ასახავს მოცემული თანამ დებობის რეა ლურ ფუნქციებს. შესაბამის დროს
მოთხოვ ნილ უნდა იქნეს ოფი ციალური თანამდებობრივი მოვალე ობების აღწერილობები.
იმ შემ თხვევაში, თუ მოცემულ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს (ერ თეულს) ან/და
დაწესებულებისადმი დაქვემდებარებულ ერთეულს არ გააჩ ნია ფუნქციური განა წი ლება,
აუდიტორმა უნდა შეადგინოს ორგა ნიზა ციული სტრუქტურის სავარაუდო მონახაზი და
თავისი ვარაუდი გა ნიხილოს იმ სტრუქტურის ხელმძღვანელობასთან, რომ ლის აუ დი-
ტორული შემოწმებაც მიმდინარეობს. 



     • სახელმძღვანელოები და მითითებები
შესაბამისი პო ლი ტიკისა და პროცედურების სახელმძღვანე ლოების ასლებისა და

საჭირო მონაცემების მიღება აუდიტორის სა მუშაო დოკუმენ ტებისათვის შესაძლოა
ონლაინ რეჟიმში, რის თვისაც მოპოვებულ უნდა იქნეს მათზე შესაბამისი დაშვება. შეს წავ-
ლილ უნდა იქნეს შესაბამისი კანონები და მარეგულირებელი წესები, ასევე ხელ-
მძღვანელობის დირექ ტივები, რომლებიც უნდა შეს რულდეს. აუდიტის საერთო
ამოცანებიდან გამომდინარე, საჭი როა კორესპონდენციის ასლების განხილვაც შესაბამისი
მასალის გასაცნობად. 
  • ანგარიშები

საჭიროა გაანალიზდეს შესაბამისი ანგარიშები (ხელმძღვანე ლის მიერ წარდგენილი)
და შეხვედრა თა ჩანაწერები, რომ ლებიც დაკავშირებულია განსახორციელებელ აუდიტ თან,
როგო რიცაა _ ბიუ ჯეტის შედგენა, ოპერაციები, ხარ ჯების ანალიზი და პერ სონალთან
დაკავშირებული სა კითხები, ასევე ნებისმიერი გარე აუ დიტის შედეგები ან
ხელმძღვანელობის მიერ განხორციე ლებული მიმოხილვა, ასევე შესრულებული
ღონისძიებები. მა გალითები შე საძ ლოა მოიცავდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტუ რობის
შე სახებ ანგარიშებს ან საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ შედ გენილ დასკვნას.
ამგვარმა ანგარიშებმა აუდიტორს შესაძ ლოა მისცეს რაიმე მინიშნება, ასევე მასში
წარდგენილ იქნება არსებუ ლი პრობლემების რეზიუმე, შეთავაზებული რეკომენდაციები
და მათი განხორციელების შემთხვევაში მიღწეული შედეგები. 
 • პირადი დაკვირვება

ობიექტის დათვალიერება შიდა აუდი ტორებს შესაძლებ ლო ბას აძლევს, გაეცნონ
მოცემულ სტრუქ ტურულ ქვედანაყოფს (ერთეულს) ან/და დაწესებულებისადმი
დაქვემდებარებულ ერთე ულს, მის ძირითად საქმიანობასა და თანამშრომ ლებს. ეს ასევე
შესაძლებლობას აძლევს აუდი ტის ჯგუფს, დასვას შეკითხვები და დააკვირდეს ერთეუ ლის
საქმიანობას. აუდიტო რებს ხშირად საყვე დურობენ, რომ ისინი მთელ თავიანთ დროს
ბუღალტრულ აღ რიცხვაში ან ადმინისტრაციულ ოფისში ატარებენ და აუ დიტს ისე ახორ-
ციელებენ, რომ ცხადი წარმოდგენა არ აქვთ იმ საქმიანობის შესახებ, რომელთან
დაკავშირებითაც ხორციელ დება აუდიტორუ ლი შემოწმება. ამის გამო, შესაძ ლოა მნიშვნე-
ლოვანი საკითხი იქ ნეს გამოტოვებული აუდი ტორის მიერ წარ დგე ნილ საბოლოო ნაშ-
რომში. აღნიშნული დათვალიერების შედეგად მიღე ბული შთაბეჭ დ ი ლებები უნდა აისახოს
აუდიტორის სამუშაო დო კუმენტებში. სავალდებულოა აგრეთვე აუდიტის ობიექტის
პროცე დურების შეს რულებაზე დაკვირვების განხორციელება და აღნიშ ნულის დოკუ მენ-
ტირება. 

• დისკუსია კონკრეტულ აუდიტთან დაკავშირებულ
      თანამშ რომლებთან

დისკუსიების გა მართვა იმ სფეროში მომუშავე თანამშრომ ლებთან, რომ ლის
აუდიტორული შემოწმებაც მიმდინარე ობს, გამოსადეგია, რათა და დ გინდეს ნებისმიერი
პრობ ლემატური სა კით ხი, სტრუქ ტურული ქვედანაყოფის (ერთეულის) ან/და დაწესე-
ბულებისადმი დაქვემდებარებული ერთეულის საქ მიანობის შედე გები და დაგეგმილი
ცვლი ლებები ან რეორ განიზაცია. შეკითხვები უნდა დაისვას წინასწარ განხი ლული
მონაცემების ან ობიექტის დათვალიერების დროს განხორციელებული დაკვირვებების
საფუძ ველზე. 



 ობიექტზე გამოკვლევა არის პირველი შეხება აუდიტს დაქ ვემდებარებულ
სუბიექტთან ნებისმიერი სახის მიმო ხილვის ჩატა რების მიზნით; ამ დროს
ხელმძღვანელობა ხვდება აუდიტის ჯგუფს და მოცემული აუდიტის შესას რულებლად
გამოყოფილ აუ დი ტორებს პირველი შეხება აქვთ შესამოწმებელ სტრუქ ტურულ
ქვედანაყოფთან (ერთეულთან) ან/და დაწესე ბულებისადმი დაქვემ დება რებულ
ერთეულთან. შესაძ ლებელია, რომ ამ ეტაპზე წარ მოიშვას პრობ ლემები ან გაუ გებრობა.
თუმცა სასურველია, რომ ეს საკითხები აუ დიტის დაწყების შესახებ წერილის წარდგენის
დროს გადა იჭრას. სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელმა შესაძ  ლოა ყოველთვის არ
იცოდეს, რა აინტერესებთ შიდა აუდი ტორებს, ან შესაძლოა შიდა აუდიტორებს სწორი წარ-
მოდ გენა არ ჰქონდეთ სტრუქტურული ერთეულის შესა ხებ, წი ნას წარ განხორ ციე ლებუ ლი
დაგეგმვის მიუხედავად.    
 შესაბამისად, შესაძლოა საჭირო გახდეს დაგეგმილი მიმო ხილვის, აუდიტორული
პროცედურების ან მთლი ანად აუდიტის მოქ მე დების სფეროს შეცვლაც კი. ასეთ შემ თხვე-
ვაში ხელ   მძღვა ნელი აუდიტორი უნდა დაუკავშირ დეს შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსს
მითი თებების მისა ღებად.     
  მთლიანად შიდა აუდიტის სამსახუ რის თანამშრომლების რაოდენობისა და
აუდიტის დაწყების შესა ხებ წერილის შინაარსის გათვა ლისწინებით, მიმოხილვა შესაძლოა
ჩაატაროს ერთმა ან რამდენიმე შიდა აუდიტორმა. ერთ-ერთი მათ განი შიდა აუდიტის
სუბიექტის უფროსის მიერ ყოველ თვის დასახელებულ უნდა იქნეს შიდა აუდიტის
ჯგუფის ხელმძღვანელ აუ დიტო რად, რომლის პა სუ ხისმგებლობა გულისხმობს ადგილზე
აუ დიტორულ გადა წყვე ტილებათა მიღებას. ჩვეულებისა მებრ, ხელ მძღვანელი აუდი ტორის
პასუხისმგებლობა ეკის რება მთავარ აუდი ტორს აუდი ტორთა შემა დ გენლობიდან, მაგრამ
ეს პასუხის მგებ ლობა როტა ციის პრინ ცი პით უნდა დაეკისროთ სხვა აუდიტო რებ საც, რათა
ნაკლებად გა მოც დილ აუდიტორებს მიეცეთ აუდიტის პრო ცესის ხელმძღვა ნელობის
გამოცდილება.  

 10. შიდა აუდიტის ფარგლებში ობიექტზე განხორციელებული   
      გამოკვლევის დოკუმენტირება   
 ჩვეულებისამებრ, ობიექტზე (შიდა აუდიტის ობიექტის ტერი ტო რიაზე)
გამოკვლევას თავდაპირველად ერთი ან ორი დღე ეთმობა. უფრო ფართო მიმოხილვის შემ-
თხვევაში გამო კვ ლევა შესაძლოა განხორციელდეს ცალ კე, წინასწარი ვიზიტის დროს, იმ
დრომდე, სანამ აუდი ტორი განახორციელებს ძირითად პროცედუ რებს და ჩაატა რებს
ანალიტიკურ სამუშაოს. ორივე შემ თხვევაში განხორ ციელებული სამუშაო, აგრეთვე
მონაცემების რე ზიუმეები, რომლებიც შეგროვდება ობიექტზე გამოკლვევის დროს, უნდა
აი სახოს აუდიტორის სამუშაო დოკუმენ ტებში. მოპო ვე ბულ უნ და იქნეს ძირითადი
ანგარიშებისა და არსებული წერილობითი სა ხით ჩამოყალიბებული პროცედურების
ასლები, ჩანაწერების რეზიუმე და ყველა გასაუბრებისა და ობიექტის დათვალიერების
დროს გან ხორციელებული დაკ ვირვებები, რომლებიც დოკუმენ ტი რებულ იქნა. ამასთან,
ყვე ლა სისტემის ან პროცესისათვის უნდა მომ ზად დეს დიაგ რამები.
 ობიექტზე განხორციელებული გამოკვლევა ასევე არის სა შუალება, რომლის
მეშვეობითაც შესაძლებელია ახალი და ინოვა ციური მიდგომების განსაზღვრა აუდ იტის
ჩასატარებლად. მსგავ სი ახალი მეთოდები გათვა ლისწინებულ უნდა იქნეს შეცვ ლილი
პრო ცედურების ან სამუშაო პირობების ფონზე. მაგალითად, რომე ლიმე ფუნ ქცია, რომლის



შესრულებაც წარსულ ში არაავტომატი ზე ბუ ლად ხდებოდა, ახლა უკვე ავომატიზებულია
(ხორციელდება გარკვეული ტექნოლოგიური ინოვაციების მეშვეობით). საჭიროა სქემების
შედ გენა ძირითადი პროცესების, საკონ ტროლო რისკე ბი სა და შიდა კონტროლის
მექანიზმების აღწერი სათვის. ოპე რაცია თა სერიებისა და მონაცემების შემა ჯამებელი გრა-
ფი კული გამო ხატულების მეშვეობით დიაგ რამები ასახავს რთულ სის ტემებს, პროცესებსა
და კონტროლის მექანიზმებს.   
 მრავალი მიდგომა არსებობს დიაგრამების შესამუშა ვებ ლად, მაგრამ დიაგრამებში
აუცილებლად უნდა აისახოს სხვადასხვა სა ო  პერაციო კომპონენტებს შორის არსებული
კავშირი და კონტრო ლის ის მექანიზმები, რომლებიც პრო ცესში არსებობს. მათზე მუ შა ო ბის
დასრულების შემდეგ დიაგრამები აუდიტორის მუდმივი სა მუშო დოკუმენტის ნაწილი
ხდება მოცემული სტრუქ ტურული ქვე და  ნაყოფის (ერთეულის) ან/და დაწესე-
ბულებისადმი დაქვემდება რებული ერთე უ ლისათვის. ეს ასე ვე ხელს შეუწყობს იმ მოთ-
ხოვ ნების შესრუ ლებას, რო მელთა მიხედვითაც დაწესებულებებმა უნდა აწარმოონ დო-
კუმენტაცია და ასახონ შიდა კონტროლის მე ქა ნიზმები. მრავალ შემთხვევაში შიდა
აუდიტის სუბიექტის თა ნამ შრო მელს შესაძლოა დიაგრამები მომზადებული ჰქონდეს წინა
მიმოხილვის ფარგლებში და მხოლოდ განახლება იყოს სა ჭირო. ზოგჯერ თვითონ დაწესე-
ბულებას აქვს მომზადე ბუ ლი შიდა დია გრამები პროცედურების დო კუმენ ტირების ან სხვა
რაიმე მიზნით. ეს დიაგრამები, რა თქმა უნდა, გამოყე ნებულ უნდა იქნეს, მაგრამ
აუდიტორი უნდა დარ წმუნდეს, რომ ისინი სწორი და განახ ლებულია. 

 11. ობიექტზე გამოკვლევის შედეგად აუდიტორის დასკვნები 
 შიდა აუდიტის ფარგლებში ობიექტზე გამოკვლევის განხორ ციელების მიზანია იმ
მოსაზრებების რეალურობის გადამოწმება, რო მ ლებიც აუდი ტის წინასწარი დაგეგმვის
დროს გაკეთდა. ამას თან, აუცილე ბე ლია ძირითადი სისტემებისა და პროცე სების შეს წავლა,
რადგან ის ინფორმაცია, რომელსაც აუ დი  ტის წინასწარი დაგეგმვა ეფუძ ნება, ხშირად არ
არის სრულყოფილი. ეს არის მნიშვნელოვანი ეტა პი, როდესაც მო ცემული აუდიტის შესას-
რუ ლებლად გამოყო ფილი აუდი ტის ჯგუფს შეუძლია ცვლილებები შეი ტანოს მის მი ერ
დაგეგმილი აუდიტის მასშტაბსა და ამო ცა ნებში.          
 უფრო მასშტაბური აუდიტორული შემოწმებების დროს ხში რად უმ ჯო ბესია, რომ
აუდიტის სუბიექტის უფროსი ეწვიოს ჯგუფს, რომელიც ობიექტზე ახორ ციე ლებს
გამოკვლევას და განი ხი ლოს მიღწეული შედე გები. ამ გზით შესაძლებელი იქნება ყვე ლა იმ
ცვლილების შეტანა აუდიტის მოქმედების სფეროში, რო მ ლებიც ხელ მძღვანე ლობის
თანხმობას მოითხოვს. ობიექტზე ყოფ ნის შედეგად შესაძლებელია პასუხი გაეცეს
პოტენციურ შეკითხ ვებს, რო მლებიც შესაძლოა შემდგომ წამოიჭრას. შიდა აუდიტორი
შესაძ ლოა აღმოჩნდეს ისეთ სიტუაციაში, რო დესაც ობიექ ტზე გან ხორ ციელებული
გამოკვლევის შე დეგად მიღებულ ინფორმაცია ზე დაყრ დნობით აუდიტის ჯგუფმა
შესაძლოა განახორციელოს წი ნას წარ დაგეგმილი აუდიტის მოქმედე ბის სფეროს
კორექტირება ან კონკრე ტული აუდიტის სამუ შაოს მთლიანად გაუქმება. ზოგჯერ წინასწარ
დაგეგმვის მონა წილე აუდიტის ჯგუფი შესაძ ლოა დაუ კავშირდეს შე მოწ  მების ობიექტს,
რომელიც დიდი მანძილით არის დაშო რებული და მიიღოს ინფორმაცია
აუდიტორისათვის საინ ტე რესო სფეროში ცვლილებების არარსებობის შესახებ. აუდიტის
ჯგუფის ადგილზე მის ვლის შემდეგ, ობიექტზე განხორციელე ბული გამოკვლევის
შედეგად შესაძლოა მნიშვნე ლოვანი ცვლი ლებები გა მოვ ლინდეს, მაგალითად, როგორიცაა



ახალი საინ ფორმაციო სის ტემის დანერგვა, რაც მთლიანად ცვლის კონ ტროლის გარემოს
და შესაძ ლოა საჭირო იყოს, რომ შიდა აუ დიტის ჯგუფმა კიდევ ერთი სპეციალისტი
გამოყოს პროექტზე სა მუშაოდ, რაც განა პირობებს კორექტირებას როგორც პერსონალით
და კომ პლექტე ბა ში, ისე აუდიტორული ტეს ტირების სტრატე გიაში. სხვა შემთხვე ვაში
აუდიტის ჯგუფმა შესაძლოა დაადგინოს, რომ მომხდარი ცვლი  ლებები უმნიშ ვნელოა და
დაგეგმილი აუდიტი უნ და გაუქმ დეს ან გადაიდოს. თუმცა უმეტესწილად ობი ექტზე გან-
ხორციე ლებული გამოკვლევა აუდიტის ჯგუფს დამატებით მო ნაცემებს აძ ლევს, რაც
დაეხმარება მას, ცვლილებები შეიტანოს დაგეგმილ პრო ცედურებში. შიდა აუდიტის
ფარგლებში ობიექტზე განხორ ცი ე ლებული გამოკ ვლევა გამოყენებულ უნდა იქნეს დოკუმ-
ენტი რების მიზნით ან მუდმივი სამუშაო ფაილის გასა ახლებლად.    
 იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე არ იმყოფება აუდიტის სამ სახურის
ხელმძღვანელობა, გამოკვლევის შედეგები წე რი ლობითი ფორმით უნდა შეჯამდეს და
ელექტრონული ფოსტით გაეგზავნოს ობი ექტის უფროსს, რა შემთხვევაშიც იგულისხმება,
რომ უფროსი გაეც ნო მოცემულ დასკვნას.

 12. აუდიტის პროგრამების გამოყენება შიდა აუდიტის   
       განსახორციელებლად
 შიდა აუდიტი ორგანიზებული და განხორციელებული უნდა იქ ნეს
თანმიმდევრულად, თვითნებური ან არასაჭირო პროცედუ რების მინიმუმამდე შემცირების
მიზნით.   

დახმარებისა და მითითებების მისაცემად შიდა აუდიტო რებმა უნ და გამოიყენონ ე.წ.
აუდიტის პროგ რამები, რათა აუდიტის პრო ცედურები შეასრულონ თანმიმ დევრულად და
ეფექ ტურად ანა ლოგიური ტიპის აუდი ტო რული შემოწმებების განხორ ციე ლებისას.
ტერმინი “პროგ რამა” აღნიშნავს მთელ რიგ აუდი ტო რულ პროცე დურებს, რომლებიც
კომპიუტერული პროგრამის ეტა პების ანალო გიურია და შეიცავს ინსტრუქციებს,
რომლებიც ყოველ ჯერ ზე, პროცესის მიმდინარეობისას, გაივლის ერთსა და იმავე პროგ-
რამულ ინსტრუქციებს. 
 მაგალითად, კომპიუტერული პროგრამა, რომლითაც ხდება ხელფასების
გაანგარიშება, შეიცავს ინსტრუქციებს ნამუშევარი დღეების აღმრიცხველი ბარათების
ფაილის წა კითხვის, დასაქ მე ბულთა თანამდებობრივი სარგოს, სხვა ფაილში შენახული ინ-
ფორ მაციის მონახვისა და  მთლიანი  ხელფასის გაანგარიშების შე  სა ხებ. ყოველი
თანამშრომლის შემთხვევაში ერთი და იმავე ეტა პების განმეორება ხდება, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც სახელფასო პროგრამაში აღინიშნება ზეგანაკვე თური სამუშაო საა-
თები. ანალოგიურად, აუდიტის პროგ რამა არის წინასწარგან საზღვრული ეტაპების
ერთობლიობა, რომელ საც ახორციელებს შიდა აუდიტორი.  
 აუდიტის პროგრამა არის დაგეგმვის, მიმართულების მიცემი სა და აუდიტის
სამუშაოს გაკონტროლების საშუ ალება და მოქმე დებათა მონახაზი, რომელშიც კონკრე-
ტულად არის მითითებული ის ეტაპები, რომლებიც აუდიტის ამოცანების
შესასრულებლად უნ და განხორციელდეს. აღნიშნული წარმოადგენს აუდიტორის საუ-
კეთესო მე თო დების კრებულს აუდიტის განსახორციელებლად და უზრუნ ველყოფს შეს-
რულებული ეტაპების დოკუმენტირებას. შიდა აუდი ტის სუ ბიექტს, რომელსაც სურს, რომ
მისი საქმიანობა შეფასდეს, როგორც ,,ეფექტური” და ,,პროფესიონალური”, მომზა დებუ ლი
უნ და ჰქონდეს მთელი რიგი განზოგადებული აუდიტის პროგრამები განმეორებადი



აუდიტის საქმიანობათა შესას რულებ ლად. მრავა ლი ასეთი პროგრამა (მაგ. ერთ-ერთი
მათგანია ინვენ ტა რი ზაციის განხორციელებაზე დაკვირვება) ხში რად გამოი ყე ნება წლების
განმავლობაში მრავალი დაწესე ბუ ლე ბის მიერ მხოლოდ მცირეოდენი ცვლილე ბების
შეტანით. სხვა შემ თხვევებში აუდი ტორს შესაძლოა მოუ წიოს მხოლოდ სტან დარტული
პროგრამის მოდიფიცირება, რათა მოარგოს ის კონ კრეტული აუდიტის უნი კალურ
ასპექტებს. ზოგი ერთ შემთ ხვევაში კი აუდიტის სტან დარტული პროგრამის გამო ყენება არ
არის მარ თებული. მაგა ლი თად, იმ შემთხვევაში, თუ შიდა აუ დი ტორს სურს, შეამოწმოს
სტრუქ ტურული ქვედანაყოფი (ერთეული) განსხვავე ბუ ლი/უნი კა ლური საკონტროლო
მახასიათებლებით, ან თუ აუ დიტის სამ სა ხურის ხელმძღვანელობას სურს, გან სხვავებული
მიდ გომა გამო იყენოს იმ პრობლემების დასაძ ლევად, რომლებიც მას შეხვდა წარ სულში
განხორ ციელე ბული მიმოხილვების დროს.   
 სტანდარტული პროგრამების უპირატესობა იმაში მდგო მა რეობს, რომ ისინი ხელს
უწყობს სამუშაოს რაცი ონალურად წარ მართვას, ასრულებს შევსებული საკონ ტროლო
კითხვარის როლს და უზრუნველყოფს, რომ გათ  ვა ლისწინებულ იქნეს აუდიტი სათ ვის
მნიშვნელოვანი ყველა საკითხი. სტანდარტული პროგ რამები აუმჯობესებს აუდი ტის
მწარმოებლურობას და აადვილებს სამუ შაოთა დელე გირებისა და კონტროლის პროცესს.
თუმცა სტან დარ ტულ პროგრამებს ნაკლოვანებაც გააჩნია: თუ მათი გამო ყე ნების შესახებ
გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული გაა ზრე ბულად, ამან შესაძლოა ჩაახშოს
პროფესიული გან სჯა. სამუ შაოს შესრულების დროს აუდიტორს ყოველთვის ესაჭიროება
პრო ფე სიული განსჯა, ვინაიდან ყველა აუდიტი განსხვავებულია და, ამდენად,
აუცილებელია, რომ ტესტები შემუშავებული იყოს თი თოეული აუდიტის განსხვავებული
პირობების გათვალის წინე ბით.
 აუდიტის დაგეგმილი ამოცანების მიხედვით და იმ მო ნა ცემებზე დაყრდნობით,
რომლებიც შეგროვდა წინასწარი და ობი ექტზე განხორციელებული გამოკვლევების დროს,
ხელ მძღვანელმა აუ დიტორმა შესაძლოა გადაწყვიტოს აუ დიტის პროგრამის კორექ ტირება.
ეს შესაძლოა იყოს სტან დარტულ პროგრამაში მცირეო დენი ლო კალუ რი ცვლილებების
შეტანა ან შედ გებოდეს აუდი ტის უნიკალური პროცედურებისაგან, რომლებიც დაე ფუძნა
წი ნას წარ განხორციელებულ დაგეგმვას და ობი ექტზე გან ხორ ციელებული გამოკვლევის
შედეგებს. ამ პროგ რამის შესა მუ შავებლად შიდა აუდიტორმა, პირველ რიგში, უნდა
შეისწავლოს ის მახასიათებ ლე ბი, რომელთაგაც აუდიტის ადეკვატური პროგ რამა შედგება. 

 13. აუდიტის პროგრამის ფორმატები და მათი შემუშავება
 აუდიტის პროგრამა არის დოკუმენტი, რომლითაც აღიწე რე ბა ეტაპები,
პროცედურები და აუდიტორის მიერ გან სახორცი ე ლე ბელი ტესტები აუდიტის
ფაქტობრივად გან ხორციელების დროს. პროგრამის შემუშავება უნდა დას რულდეს ობი-
ექტ ზე გამოკვლევის განხორ ციელებამდე და მას შემდეგ, ადგილზე ფაქტობრივი აუდი ტო-
რული სამუშაოს განხორციელებამდე. იგი შემუშავებულ უნდა იქნეს რამდენიმე
კრიტერიუმის გათვალისწინებით, რომელ თა გან ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ
პროგრამაში იდენ ტიფი ცი რებულ იქნეს იმ სფეროს ასპექტები, რომელიც შემდგომ შემო-
წმებას საჭიროებს და მგრძნობიარე სფერო ები (საუბარია, მაღალი რისკის შემცველ
სფეროებზე), რომლებიც აუდიტორის ყურად ღებას მოი თ ხოვს.
 აუდიტის პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დანიშ ნუ ლებაა, რომ იგი
მიმართულებას აძლევს რო გორც ახალბედა, ისე უფრო გამოცდილ აუდიტორებს, მაგა-



ლითად, ხელმძღვანე ლო ბამ შიდა აუდიტის სუბიექტს შესაძლოა სთხოვოს წლიურ ინ-
ვენტა  რიზაციაზე დაკვირ ვების განხორციელება. ამ ტიპის მიმო ხილ ვა შე დ გება საკ მაოდ
სტანდარტული პროცედურებისაგან. ნაკ ლებად გა  მო ც   დილმა აუდიტორმა შესაძლოა არ
იცოდეს ეს პრო ცე დუ რული ეტაპები; შესაძლოა თვით გამოცდილ შიდა აუ დი ტორებსაც
დაავიწყდეთ რომელიმე მათგანი. აუდიტის პროგ რამა შეი ცავს აუ დი ტის აუცილებელ
ეტაპებს. 
 შიდა აუდიტის სუბიექტი დროთა განმავლობაში ჩამო აყა ლიბებს პროგრამების
ბიბლიოთეკას ისეთი დავალე ბე ბისათვის, რო გორებიცაა ინვენტარიზაციაზე დაკვირვება
ან გრძელ ვადიანი აქ ტივების მიმოხილვა. ისეთი მიმოხილვის დაგეგმვისას, რომლი-
სთვისაც არსებობს დამკვიდრებული პროგ რამა, აუდიტის სამსა ხუ რის ხელმძღვანელობა
გამოი ყენებს მოცემულ პროგრამას შეცვ ლილი მდგომარეობის გათ ვა ლისწინებით,
რომელიც მისთვის ცნობილი გახდება წინას წარი ან ობიექტზე განხორციელებული გამოკვ-
ლე ვისას. აუდიტის პროგრამის გადასინ ჯვა ხდე ბა სა ჭიროებისამებრ; ცვლილებებს
ამტკიცებს აუდიტის სამსა ხურის ხელმძღვანელობა მიმოხილვის დაწყებამდე. შიდა
აუდიტის ბევრ სუბიექტს შესაძლოა მრავალი წლის განმავლობაში არ ჰქონ დეს
ჩამოყალიბებული აუდი ტის პროგ რამები. ეს იმითაა გამოწ ვეული, რომ შიდა აუდი ტო რებს,
ჩვეულებისამებრ, მიმოხილვის გან ხორ ციე ლება უწევთ ფართო და მრავალფეროვან
სფეროებში, მაგ რამ მათ არ აქვთ დრო ან რესურსები, რათა რეგულა რულად მიმო იხილონ
ყოველი სფერო. წარსულში განხორ ციელებული აუ დი ტის შე დეგად შემუშავებული
აუდიტის პროგრამები ხშირად მოძ  ვე ლებული ხდება ახალი სის ტემების შემო ღების ან
დაგეგმა რებაში ცვლი ლებების შე ტანის გამო. ობი ექტზე გამოკვლევის გან ხორ ციელები-
სათვის პასუხის მგე ბელმა აუდიტორმა ან აუდიტის სამ სა ხურის რომელიმე ხელ-
მძღვანელმა არსებული აუდიტის პრო გ რამები უნდა განაახლოს, ანუ მოამზადოს
აუდიტის პროგ რა მე ბის გადა სინჯული ვერსიები დაგეგმილი აუდიტი სათვის. დაგეგ მილი
აუდიტის ტიპიდან გამომდინარე, პროგ რამებში, ჩვეულე ბისა მებრ, სამი ზოგადი
ფორმატიდან გამოიყე ნება ერთ-ერთი: აუდიტო რული ზოგადი პრო ცედურების ნაკრები;
აუ დი ტორული პროცედუ რები აუდიტო რისათ ვის განკუთვნილი დეტალური
ინსტრუქციებით და საკონ ტრო ლო სია (ეს უკანასკნელი იმ შემთხვევაში, თუ ტარდება
შესაბა მი სობის აუდიტი). 
 აუდიტის პროგრამა, რომელიც შეიცავს დეტალურ ინსტრუქ ციებს ან პროცედურებს,
გულისხმობს, რომ აუდი ტორს, რომელიც ამ პროგრამას იყენებს, არ გააჩნია საკ მარისი
ტექნიკური ცოდნა, რომელიც საჭიროა მიმო ხილვის განსახორციელებლად. ხშირად ეს
პროგრამები გა მო იყენება ერთჯერადი მიმოხილვისათვის ზოგი ერთი საკ მაოდ სპეცი-
ფიკური სფეროსათვის, რომელსაც შეიმუ შავებს აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელობა,
რათა შე სა  ბამისი საქ მის მცოდნე აუდიტის სპეციალისტმა, რომელ საც გა ა ჩ ნია ადეკვატური
ცოდნა იმისათვის, რომ დაგეგმოს აუდი ტის პროგ რამაში დეტალურად მოცემული ყველა
პროცე დურა, შეძლოს, განახორციელოს აუდიტი გარ კვე ული მითი თებების მიღების შემ-
დეგ. აუდიტის ამგვარი პროგ რამის ფორმატის გამოყენება სა სარ გებ ლოა შიდა აუდიტის
სუბიექტის მიერ განხორციელებული აუ დიტის მართვის ჯგუფი სათვის, რომლის
აუდიტორები ცენტრი საგან ადმინისტრაციულად დაშო რე  ბულ ადგილებ ში ახორციე ლე ბენ
აუდიტს და მას სურს, რომ მისმა აუდი ტორებმა ერთი და იგი ვე ზოგადი პრო ცედურები
განა ხორ  ციელონ. 



 საკონტროლო სიის მქონე აუდიტის პროგრამები წარ სულში შიდა აუდიტის
სფეროში ყველაზე გავრცელებული ფორმატი იყო. აუდიტორს აძლევდნენ აუდიტის
პროგრამას, რომელიც შედგებოდა შეკითხვების ვრცელი სიისაგან და მოითხოვდა “დიახ”,
“არა” ან  “არ შეესაბამება” პასუხების გაცემას. ამ პროგრამის განხორ ციე ლება ხდება დოკუ-
მენტების გამოკვლევის ან გასაუბრების ჩატა რების შე დეგად.   
 ,,დიახ-არა” პასუხების გაცემა შეკითხვებზე, რო მელ თა დას მაც ინფორმაციის
შეგროვების კონტექსტში ხდება, ხშირად მისა ღებია. თუმცა საკონტროლო სიის ფორ მატის
მქონე აუდიტის პროგრამას ორი ნაკლი აქვს. პირველი, “დიახ-არა” ტიპის გასა უბრების
დროს შემოწმების სუბი ექტის მიერ გაცემული პასუხების მიხედვით გამოცდილ
აუდიტორს შეუძლია განიხილოს პრობ ლე მატური სფერო ები ან დასვას სხვა შეკითხვა,
მაგრამ იგივე ნიუან სები შესაძლოა გამორჩეს ნაკლებად გამოცდილ აუდიტორს, რომე ლიც
უბრალოდ შეავსებს კითხვარს, არ გასცდება “დიახ-არა” შეკითხვებს და უფრო
სიღრმისეულად არ გამოიკვლევს პრობ ლემებს, რაზეც შეიძლება მიუთითებდეს ეს
პასუხები. პროცე დუ რებზე ორიენტირებული აუდიტის პროგრამა უფრო ხელს შეუწ ყობს
დამატებითი შეკითხვების დასმას იმ საკითხებზე, რომელთა მიმართაც შესაძლოა გაჩნდეს
შეკითხვები შეგროვებული ინფორ მაციის საფუძ ველზე.  
 კითხვარის ფორმატის მქონე აუდიტის პროგრამა, რო დესაც აუდიტორი მხოლოდ
შეკითხვებს სვამს, ასევე განა პირობებს აუდი ტორის მიერ საჭირო მტკიცებულებითი
საკითხების გამოკვ ლევის იგნორირებას. უფრო გამოუც დელმა აუდიტორმა შეიძლება
კითხ ვარში მარტივად შემო ხაზოს “დიახ” პასუხი ისე, რომ არ დაად გინოს, მაგალითად,
დადებითი პასუხი სათანადოდ არის განმტკი ცებული აუდი ტორული მტკიცებულებით
თუ არა. მაგალითად, შე კითხვა იმის შესახებ, ხდება თუ არა რომელიმე მნიშვნელოვანი
დოკუმენტების რეგულარული დამტკიცება. ადვილია შე კითხვის დასმა და დადებითი
პასუხის მიღება, მაგრამ შემ დეგ არასოდეს არ ხდება იმის გადამოწმება, აღნიშნული
დოკუმენტები სინამდ ვილეში დამტკიცებულია თუ არა. აუ დი ტის პროგრამის თითოე ული
ფორმატი გამოსადეგი იქ ნება სხვადასხვა ტიპის მიმოხილ ვისათვის, თუ შიდა აუდი ტორი
გარკვეულ დროს დაუთმობს და გაიაზრებს პროგ რამის შეკითხვებს.  
 ძირითადი პრობლემაა ის, რომ აუდიტო რული შე მოწმებები უნდა ეფუძნებოდეს
გარკვეული ტიპის აუდიტის პროგ  რამას, რომ ლითაც მოხდება განხორციელე ბული
მიმოხილვის ეტაპების დოკუმენტირება. ეს მიდგომა აუდიტის სამსახურის ხელ მძღვა-
ნელობას შესაძლებლობას აძლევს, იცოდეს, თუ რა პრო ცედურები განახორციელეს ან არ
განახორციელეს აუდი ტორებმა მოცემული   მიმოხილვის დროს. კარგი და თანმიმ დევ-
რული აუ დიტის პროგ რა მები მნიშვნელოვანია შიდა აუდიტორული შე მოწ მე ბების ხარის-
ხის გასაუმჯობესებლად. 
 განსახილველი მტკიცებულებისა და სხვა ტიპის არსე ბული ინ ფორმაციის
საიმედოობა ასევე გათვალის წინებულ უნდა იქნეს აუდიტის პროგრამის საბოლოო სა ხით
შემუ შავებისას. არავითარ ღირებულებას არ წარმო ადგენს ისეთი სისტემებისა და პროცე-
დურების შენარჩუნება აუდი ტის პროგრამაში, რომელიც ამჟამად აღარ გამო იყენება.    

აუდიტის პროგრამის შემუშავებისას შიდა აუდიტორმა უნ და შეარჩიოს ისეთი
ეტაპები, რომლებიც მნიშვნე ლოვანია და უზრუნ ველყოფს საიმედო აუდიტორული
მტკიცებუ ლე ბების მოძიებას. მაგალითად, ხშირად საჭიროა, აუდიტის პროგრამა
შეიცავდეს ძი რითად პროცედურებს მაღალი რის კის შემცველ მნიშვნელოვან სფეროში,



იმის ნაცვლად, რომ შეიცავდეს მხოლოდ რეკომენდა ციას ინ ფორ მაციის გასა უბრების
მეშვეობით შეგროვების შესახებ. 
 აუდიტის თანამედროვე მეთოდები ასევე მოიცავს აუდი ტის კომ პიუტერულ
პროგრამებს, როდესაც ეს პრაქ ტიკულად შესაძ ლებელია. მაგალითად, კომპიუტერზე და-
ფუძ ნებული აუდიტის მე თოდებით (CAATS), შესაძლებელია აუდიტის ცალკეული
ეტაპების განხორციელება უფრო თანამედროვე აუდიტის პროცედურის (მაგ.
სტატისტიკური შერჩევის პროცედურები) ანა ლო გიურად, რა თა აუდიტორს
შესაძლებლობა ჰქონდეს, უფრო ფართო სპექტრი მოიც ვას. მსგავსი აუდიტის
მომზადებისას საჭი როა კონსულტაცი ების მიღება აუდიტის სამსახურის იმ თანამ-
შრომლებისაგან, რომელთაც გააჩნიათ საინფორმციო სის ტემების აუდიტის ჩატა რების
გამოცდილება ან სხვა ტექ ნიკური უნარ-ჩვევები. 
 აუდიტის პროგრამისათვის არ არსებობს საუკეთესო ან რო მე ლიმე ერთი
დადგენილი ფორმატი, თუმცა პროგ რამა ისეთი დო კუმენტი უნდა იყოს, რომლის
გაცნობაც აუდიტორებს შეუძ ლიათ თავიანთი ძალისხმევის წარმარ თვისათვის, ასევე
საქმია ნობის დო კუმენტირების მიზნით. აუდი ტის პროგრამა შემდგომში თან დაე რ თვება
სამუშაო დო კუმენტებს და შეასრულებს აუდიტის იმ საქ  მია ნობების სარ ჩევის ფუნქციას,
რომლებიც ამ სამუშაო დო კუ მენტებშია აღწერილი. 

14. ობიექტზე შიდა აუდიტის პროცედურების განხორციელება
აუდიტის განხორციელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს იმ დაწე სებულების სისტემის

ორგანოს ყოველდღიური საქ მი ანობის შე ფერ ხება და შექმნას პრობლემები, სადაც მიმდი-
ნარეობს აუდიტი.  
 ხელმძღანელმა აუდიტორმა და აუდიტის ჯგუფის წევ რებმა ობი ექტზე მუშაობა
უნდა დაიწყონ აუდიტს დაქ ვემდებარებული ობიექტის ხელმძღვანელობის შესაბამის
წევრებთან შეხვედრით, რათა მათ წარადგინონ აუდიტის გეგ მა, მათ შორის, განსაზღვრონ
ის სფე როები, რომელთა შემ ოწ მე ბაც განხორციელდება, ასევე სპე ცია ლური ანგარიშები ან
საჭირო დოკუმენტაცია და წარუდგინონ ის თანამშრომ ლები, რომელ თაც გაესაუბრებიან.  
 შიდა აუდიტის განხორციელების პროცესის ეტაპების შეჯა მება შემდეგნაირად
შეიძლება:

• რისკის ანალიზის ჩატარება კონტროლის პოტენციური რის კების გამოვლენის
მიზნით;

• რისკის ანალიზის საფუძველზე, არსებული დროისა და სხვა რესურსების
გათვალისწინებით, შიდა აუდიტის სტრა ტეგი ული გეგმისა და შიდა აუდიტის წლიურ
გეგმის შემუშავება ან მასში ცვლილების განხორციელება;

• აუდიტის დაგეგმვა და რესურსების განაწილება;
• აუდიტის ობიექტისათვის აუდიტის დაწყების შესახებ წერი ლის გაგზავნა;
• აუდიტორული გამოკვლევის ჩატარება;
• სამუშაო დოკუმენტების მომზადება;
• აუდიტორული პროცედურების განხორციელება;

• კონტროლის ძირითადი მექანიზმების გამოკვლევა და პრო ცედურების
დოკუმენტირება;

• აუდიტის შედეგების შეჯამება და აუდიტის ობიექტის ხელ მძღვანელობასთან
განხილვა.



 15. შიდა აუდიტის სამუშაო დოკუმენტები
 მეთოდოლოგიის ეს ნაწილი შეიცავს მითითებებს შიდა აუდი ტის სამუშაო
დოკუმენტების მომზადებასთან, განხილვასა და შენახ ვასთან დაკავშირებით. 
 სამუშაო დოკუმენტების წარმოების აუცილებლობა წარმო იქმ ნება იმის გამო, რომ
საჭიროა შიდა აუდიტორის მიერ ჩატარე ბული სამუშაოსა და აუდიტის ანგარიშს შო რის
დამაკავშირებელი რგოლის არსებობა. 

 15.1. სამუშაო დოკუმენტებთან დაკავშირებული მოთხოვნები
 სამუშაო დოკუმენტები აუდიტის მიერ ჩატარებულ სამუშაოსა და აუდიტის
ანგარიშს შორის დამაკავშ ირე ბელი რგოლია. სამუ შაო დოკუმენტები წარმოადგენს ორგა-
ნიზებულ ჩანაწერთა სის ტემას, რომელიც სრულად ასახავს ჩატარებულ სამუშაოს და მოი-
ცავს აუდიტორის მიერ შექმნილ ან შეგროვებულ ყველა დოკუ მენტსა და ელექტრონული
სახით არსებულ ინ ფორ მაციას,    რომ      ლებიც მოიცავს მტკი ცებულებებს, რომლებიც
ამყარებენ, ადას ტურებენ აუ დი  ტორის მიერ გაკეთებულ აღმოჩენებს, აუდი ტორის მო-
საზრებებსა და დასკვნებს. სამუშაო დოკუმენტებში ასა ხული მტკი ცებულებები
აუდიტორის მიერ გაკეთებული აღ მო ჩენებისა და აუდიტის ანგარიშის გამყა რები სათვის
ადეკვატური უნდა იყოს. სამუშაო დოკუმენ ტები უნდა შემუშავდეს და განხი ლულ იქნეს
საყოველ თაოდ აღი არებული აუდიტის სტანდარტების შესაბამისად.

 15.2. შიდა აუდიტის სამუშაო დოკუმენტების მომზადების    
     დაგეგმვა, შექმნა და ორგანიზება
  კარგად სისტემატიზებული სამუშაო დო კუმენ ტები აუცილებე ლია პროფესიული
დონის აუ დი ტის ჩატარები სათვის. პრო ფესი ული სამუშაო დო კუ მენტების შექმნისა და
მომ ზადე ბისათვის საჭიროა ადეკვატური დაგეგმვა. სამუშაო დო კუმენტების მომზადების
წინ აუდიტორმა კარგად უნდა გააც ნობიეროს სამუშაო დოკუმენტების მომზადების
ძირითადი და დამატებითი მი ზეზები. სამუშაო დოკუ მენტების შექმნის, დაგეგმ ვის, მომ-
ზადებისა და ორგანიზების დროს გათვალისწინებულ უნ და იქნეს ქვემოთ მოცემული
მითითე ბები.

15.3. სამუშაო დოკუმენტების მომზადების დაგეგმვა
 • სამუშაო დოკუმენტების შექმნა ისე უნდა დაიგეგმოს, რომ მასში აისახოს სრული

მონაცემები აუდიტის ყველა ასპ ექტ ის შესა ხებ, ამასთან, იგი არ უნდა ასახავდეს იმ
მონაცემებს, რომელთა მი ღება სხვა წყაროდან არის შესაძ ლებელი;

 • თითოეული აუდიტის გეგმა უნდა მოიცავდეს ინსტრუქციებს სამუშაო
დოკუმენტების შემუშავებისათვის და მითითებებს ფაილე ბის სტრუქტურის, ინდექსის
მინიჭებისა და სხვადასხვა დოკუ მენტის დამაკავ შირებელი მინიშნებების გაკე თე ბის
პროცედურების შესახებ. გათვა ლის წინებულ უნდა იქნეს აგრეთვე მითითება სა მუშაო
დოკუ მენ ტების გადა ხედვის თაობაზე;

• ფაილებში უნდა ჩაიდოს და შენახულ იქნეს აუდიტის დროს მომზადებული
შესაბამისი სამუშაო დოკუ მენტები;

• სამუშაო დოკუმენტებით დოკუმენტირებული უნდა იყოს სა ზე დამხედველო
მითითებები, განხორციელებული გადა ხედვა/გა და სინჯ ვა და კომენტარები. თუ რომელიმე



კო ნ  კრეტული ასპექტის აუ დი ტირების შესახებ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, სა მუშაო
დოკ უ მენ ტებში გაწერილ უნ და იქნეს აღნიშნულის მიზეზები. როდესაც აუდიტის
რომელიმე აღ მო ჩენა არ აისახება საბოლოო ანგარიშში, აღნიშნული აღმოჩენის გა მო ტო-
ვების მიზეზები გაწერილ უნდა იქნეს სამუშაო დოკუმენ ტებში, რათა აუდიტის
განმხილველ მა/შემმოწ მე ბელმა შეძლოს აუდი ტის წინასწარი მიგნებების/აღმოჩენე ბის
მიკვ ლევა.

15.4. სამუშაო დოკუმენტების მომზადება
     • სამუშაო დოკუმენტები უნდა იყოს სრული და ზუსტი, რათა გამყარებულ იქნეს
აუდიტის აღმოჩენების, განსჯის, დასკვნების სა ფუძ ველი და ნაჩვენები იქნეს ჩატარებული
აუდიტორული სამუ შაოს ხასიათი და მასშტაბი;
      • სამუშაო დოკუმენტები აუდიტის მცოდნე მკითხვე ლისათვის გა სა გები უნდა იყოს. არ
უნდა საჭიროებდეს დამატებით დეტალურ ზე პირ ახსნას;
      • სამუშაო დოკუმენტები გარკვევით და ნათლად უნდა მომ ზადდეს;
      • სამუშაო დოკუმენტებში უნდა აისახოს მხოლოდ ის ინფორ მაცია, რომელიც ეხება
არსებითად მნიშვნელოვან საკითხებს და  შე სა ფერისია მოცემული აუდიტის
მიზნებისათვის.

 15.5. სამუშაო დოკუმენტების ორგანიზება
 • სამუშაო დოკუმენტების ფაილები ორ ძირითად ჯგუფად იყო ფა: მუდმივი და

მიმდინარე. მუდმივ ფაილებში უნდა აისახოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც გარდამავა-
ლია და გამოსადეგი იქნება სამო მავ ლო აუდიტების დროსაც. მაგალითად, მუდმივ ფაილში
უნდა აი სა ხოს საწ ყისი მონაცემები, წინა აუდიტის შედეგები და ინსპექ ტირების
ანგარიშები;

 • მიმდინარე ფაილები ორგანიზებულ უნდა იქნეს მოცე მული აუდიტისათვის
შემუშავებული ფაილის სტრუქტურის მიხედვით. მას შ  ტაბური აუდიტების მიმდინარე
ფაილები შეიძლება შედგებოდეს შემ დეგი ნაწილებისაგან: თი თოOფაილი _ თითოეულ
შემოწმებულ სფე  როზე, სხვა ფაი ლები _ მთლიანობაში აუდიტის ზოგადი ნაწი ლის შე სახებ
და ერთი ფაილი _ აუდიტის ადმინისტრირების საკით ხე ბი სა თვის. მიმდინარე ფაილი
მინიმუმ შემდეგ ინფორმაციას მაინც უნდა მოიცავდეს: შინაარსი, მიმოხილვის ფურცლები,
აუდიტის რე ზიუმე, აუდიტის პროგრამა ურთიერთმინიშ ნებებით, ანალიზი, გაან გარი შე ბე-
ბი და სხვა დამხმარე ინფორმაცია.

    15.6. სამუშაო დოკუმენტების დოკუმენტირების პრინციპები
 ა) სამუშაო დოკუმენტები საკმარისად მოწესრიგებული უნდა იყოს იმისათვის, რომ

საკითხის მცოდნე მკითხ ველისათვის გასაგები იყოს, და იგი დამხმარე ზეპირი ახ სნის
გარეშე მივიდეს იმავე დას კვნამდე, რაც აუდიტორმა გააკეთა. სამუშაო დოკუმენტებში
ინფორ მაცია უნდა აისა ხოს სრულად, გარკვევით და მოკლედ. ადეკვა ტუ რად მომ-
ზადებული სამუშაო დოკუმენტები იძლევა მოცემული აუ დი ტის სხვა აუდიტორის მიერ
ნებისმიერ მომენტში (მაგა ლითად, შემოწ მების ეტაპის დასრულებისას) გაგ რძელების
საშუალებას;
      ბ) როგორც წესი, ყველა სამუშაო დოკუმენტი ან მჭიდ როდ დაკავშირებული სამუშაო
დოკუმენტების ჯგუფები უნდა შეიცავდეს გარკვეულ საბაზისო ინფორმაციას. გამო-



ნაკლისს შეიძლება წარ მოადგენდეს, მაგალითად, კორეს პონდენციის ფაილები, ადმინის-
ტრა ციული ფაილები და სხვა, სადაც შეიძლება უფრო გამარ თლებული იყოს სამუ შაო
დოკუმენტის ფაილის თავფურცელზე ან პირველ ფურ ცელზე საჭირო ინფორმაციის
ანოტაციის ასახვა. აღ ნიშ ნული გამონაკლისის დაშვების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
აუდიტის ხელმძღვანელი ან მოცემული აუდიტისათვის პასუ ხისმგებელი პირი;
       გ) მოითხოვება, რომ სამუშაო დოკუმენტების უმეტესობა მოი ცავდეს შემდეგ
ინფორმაციას:

• სამუშაო დოკუმენტის ან თემის დასახელება;
• იმ საქმიანობის ან ფუნქციის დასახელება, რომ ლის აუ დიტიც ხორციელდება,

სამუშაო დოკუმენტის შემსრულებლის და განმხილველის/შემმოწმებლის სახელი;
• სამუშაო დოკუმენტის მომზადების და განხილვის თარი ღები;
• გამოყენებული ნიშნების, სიმბოლოების ან აბრე ვიატურის ახს ნა;
• სამუშაო დოკუმენტის საინდექსო ნომერი ფაილში მოთავ სებისა და

მინიშნებისათვის.
აუცილებელია აგრეთვე სხვა ნებისმიერი ინფორმაციის ასახ ვა, რათა შესაძლებელი

გახდეს კონკრეტული სამუშაო დოკუ მენტის, მიზნის, წყაროს, სფეროს, მეთოდოლოგიის,
კრიტერიუ მების და დასკვნების გაგება. 

 15.7. სამუშაო დოკუმენტების რეზიუმე
  სამუშაო დოკუმენტები უნდა მოიცავდეს აუდიტორის მიერ აუ დიტის თითოეულ
სფეროზე მომზადებულ მოკლე აღწერას, მიუ ხე დავად იმისა, დარღვევები აღმოჩენილი
იქნება თუ არა. რეზი უ მეში მოცემული ინფორმაცია უნდა ამყარებდეს აუდიტის აღმო-
ჩენებს და ასახავდეს ნაკლოვა ნებებს. რეზიუმეში მოცემული უნდა იყოს აგრეთვე აუდი-
ტორის მიერ გაკეთებული რეკომენდაციები.

15.8. სამუშაო დოკუმენტების ინდექსაცია
 ინდექსების სისტემა უნდა იყოს მარტივი, მაგრამ შესაძ ლე ბელი იყოს მისი
გავრცობა. იგი კონკრეტულ აუდიტზე უნდა იყოს მორგებული აუდიტის მიზნის,
მოცემულ შემთხვევაში აქტუა ლური სფეროებისა და აუდიტის გეგმის შესაბამისად.
სამუშაო დოკუმენ ტების ინდექსაცია უნდა განხორციელდეს სამუშაო დოკუ მენტების
შექმნის პროცესში ან მათი მომზადების დასრულების თანავე.

 15.9. სამუშაო დოკუმენტების ურთიერთმინიშნებები
 სამუშაო დოკუმენტების ურთიერთმინიშნებები უზრუნ ველ ყოფს იმ ყველა
შესაბამისი ფაქტისა და დასკვნების გათვალის წინებას, რომლებიც ამყარებენ აუდიტორის
მო საზრებას (აუდიტის ანგარიშის პროექტის ასლზე კეთდება მინიშნებები შესაბამისი
სამუშაო დოკუმენტების თაობაზე). საბო ლოო ანგარიშში ახალი ინფორმაციის დამატების
შემთხვევაში ამ ინფორმაციასაც უნდა გაუ კეთდეს მინიშნება.

 15.10. სამუშაო დოკუმენტების მიმოხილვა
 პერიოდულად უნდა მოხდეს სამუშაო დოკუმენტების განხილ ვა, რათა
უზრუნველყოფილ იქნეს მათი შიდა აუდიტის სტანდარ ტებ თან შესაბამი სო ბის დაცვა.
ხშირი განხილვა შესაძლებლობას  იძლევა სამუშაო დო კუმენტის ხარისხის, აუდიტის



მიზნე ბისა და ჩატა რებულ სამუ შაოს შორის კავშირისა და აუდი ტის მიერ ჩატა რე ბული
შემოწ მების სისრულის შეფასების საშუალებას. ამასთან, განხილვა იძლევა აუდიტორული
დასკვნების შეფასების საშუა ლებასა და შე საძ ლებლობას, განსაზღვროს, საჭიროა თუ არა
და მატებითი სამუ შაოს ჩატარება. 
 განმხილველმა (იმ პირმა, რომელიც ახორციელებს განხილ ვას, და რომელიც
განისაზღვრება შიდა აუდიტის სუბიექტის მიერ) წერილობითი შენიშვნები უნდა
მოამზადოს გან ხილვის დასრუ ლების შემდეგ; აუდიტორმა კი, საჭიროების შემ თხვევაში,
უნდა გადა სინჯოს სამუშაო დოკუმენტები და ჩაატაროს დამატებითი სამუშაო.
განმხილველი და აუდიტორი უნდა შეთანხმ დნენ კო მენტა რებსა და დამატებით
ჩასატარებელი სამუშაოს მო ცუ ლო ბა ზე. უნდა მოხდეს ამ პროცესის დოკუმენტირება.
 აუდიტის ანგარიშის გასამყარებელი ფაქტებისა და ციფრების სიზუსტის
უზრუნველყოფის მიზნით მინიშნე ბების მქონე ანგა რი შის ასლი დამოუკიდებელმა გან-
მხილველმა უნდა განიხილოს. და მუკიდებელი გან მხილველი უნდა იყოს მთავარი
აუდიტორი, რო მელიც არ მო ნაწილეობს მოცე მული აუდიტის ჩატარებაში. ამას თან, თუ
შესაძ ლებელია, დამოუკიდებელი განმხილველი არ უნდა იყოს იმ პირის უშუალო დაქვემ-
დებარებაში, რომელიც პასუხის მგებელია აღნიშ ნუ ლი აუდიტის ჩატარებისათვის.
განხილვის დო კუ მენ ტირება ხდება სა მუშაო დოკუმენ ტებში, სადაც აისახება დამოუკი-
დებელი განმხილველის კომენ ტარები და ის ქმედებები, რომელთა მეშვეობით მოხ და
წარმო ჩე ნილი პრობლე მე ბის გადაჭრა (დამოუკი დებელი განმხილველის მონაწილეობა არ
წარმოადგენს სავალ დებულო კომპონენტს). 

 15.11. სამუშაო დოკუმენტების ფაილების
        შენახვა და დაცვა

სამუშაო დოკუმენტები საბოლოო ანგარიშის გამოქ ვეყნები დან მინიმუმ 6 წლის
განმავლობაში უნდა ინახე ბოდეს, თუ სხვა ფაქტორების გამო (მაგალითად, გამოძიება) არ
მოითხოვება სამუ შაო დოკუმენტების უფრო ხანგრძლივი ვადით შენახვა. ის მასა ლა,
რომელიც შეგროვებულ იქნა აუდიტის პროცესში და აღარ არის საჭირო, უნდა
განადგურდეს და არ დაარქივდეს. 
 სამუშაო დოკუმენტის ფაილები უნდა იქნეს და ცული და ხელ მისაწვდომი მხოლოდ
შესაბამისი უფლებამო სილე ბის მქონე თა ნამშრომლებისათვის.

16. შიდა აუდიტის ანგარიშგება (დასკვნა)
 შიდა აუდიტის ანგარიშგება არის შიდა აუდიტორის მიერ ჩატა რე ბული სამუშაოს
საბოლოო შედეგი. შიდა აუ დიტის ანგა რი შის შემუშავების მრავალი მიზეზი ან მიზეზთა
ერ თობ ლიობა არ სებობს, კერძოდ:  
 ა) რეკომენდაციების შემუშავება და ორგანიზაციული ცვლი ლებების ინიცირება _
სუბიექტის მიერ მომზადებულ ობიექტურ, და მოუ კიდებელ ანგარიშში ასახული
რეკომენდაციების საფუძ ველ ზე შეიძლება დაწესებულებამ ძირეული ორგანიზაცი ული
ცვლი ლე ბები განა ხორციელოს;    
 ბ) შიდა კონტროლის კუთხით არსებული პრობ ლემების შეს წავლა და განხილვა _
შიდა კონტროლის ანგარიში ხელმძღვანე ლობას ეხმარება შიდა კონტროლთან
დაკავშირებული პრობლე მებისა და სა კითხების საფუძვლიანად აღქმასა და შესწავლაში; 



 გ) აუდიტის შედეგად გამოვლენილი ფაქტებისა და რე კომენდაციების
გათვალისწინება და შესაბამისი ზომების მიღება ხელმძღვანელობის მიერ _ ოფიციალური
რეკომენდაციების ოფი ცია  ლური წერილობი თი ფორმით მიწოდება და შემდგომ
ხელ-მძღვა ნელის მხრიდან სათანადო რეაგი რე ბის მონი ტორინგი უზ რუნ ველყოფს
ხელმძღვანელობის მიერ რე კო  მენდაციების შესაბა მისი ცვლილებების დროულად გატა რე-
ბას; 
  დ) ჩატარებული აუდიტორული სამუშაოების დოკუმენ ტირება _ შიდა აუდიტის

ანგარიშით ხორციელდება აუდიტის მტკი ცე ბულებების დოკუმენტირება. ამასთან,
მასში მითითებულ უნდა იქნეს ჩატარებული სამუშაოს მოცულობა, განხილული
საკითხები და დასკვნების საფუძველი, იმ საკითხებთან ერთად, რომლებიც მოცე მული
აუდიტის ფარგლებში არ იქნა შესწავლილი;

 ე) შიდა აუდიტორის მიერ ხელმძღვანელობისთვის სათანადო მტკიცებულებების
მოპოვება და ამის შესახებ სათანადო ინფორ მაციის მიწოდება _ შიდა აუდიტის ფუნქციაა
ხელმძღვანელობის სათანადო მტკი ცე ბულებებით უზრუნველყოფა, რაც ხორციელდება
შიდა აუდი ტის ანგარიშის ოფი ციალური წარდგენის მეშვეობით. ამასთან, ანგა რიშში
აისახება დამოუკიდებელი მხარის მიერ შემუ შავებული რჩევები და ინფორ მაცია რისკისა
და კორპო რატიული მმართვე ლო ბის შესახებ. 
 შიდა აუდიტის საბოლოო, ოფიციალური ანგარიშის წარდგე ნამდე შიდა აუდიტორი
შიდა ანგარიშის პროექტს წარუდგენს აუდიტის ობიექტის ხელმძღვანელობას. შემდეგ
ხდება აღნიშნული ანგარი შის პროექტის განხილვა, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს აუდი-
ტის ობიექტის ხელმძღვა ნელობის მიერ ანგარიშის სრულად აღქ მა, ანგარიშში დასმული
საკითხებისა და რეკომენდაციების შე სა ხებ ღია დისკუსიის გამართვა და პოზიციების
შეჯერება საბო ლოო ანგარიშის წარდგენამდე. აღნიშნული დისკუსიის შედეგად შეიძლება
შეიცვალოს ანგარიშის პროექტი. 

 17. შიდა აუდიტის ანგარიშის შინაარსი
 შიდა აუდიტის ანგარიშში უნდა აისახოს შემდეგი ძირითადი საკითხები: ანგარიშის
თავფურცელში მოცემული უნდა იყოს აუდიტის თემის დასახელება, იმ პირთა სახელები
და თანამდე ბობები, რომელთაც ეგზავნებათ ანგარიში და დასმული იქნება ანგარიშის
მომზადებისა და წარდგენის თარიღი.
 ანგარიშის ძირითადი ტექსტი ორი ნაწილისგან შედგება: I _ ძირითადი
აუდიტორული აღმოჩენები და რეკომენდაციები; II _ დე ტალური ინფორმაცია
აღმოჩენილი ფაქტებისა და შეთანხმე ბული ქმედებების შესახებ.
 ანგარიშის ძირითად ტექსტს წინ უძღვის ანგარიშის რეზიუმე, სადაც შეჯამებულია
შიდა აუდიტის განხორცი ელების ძირითადი შედეგები და შედგება შემდეგი ნაწი-
ლებისაგან:
  • შიდა აუდიტის მოკლე მიმოხილვა; 
  • შესავალი;
   • შიდა აუდიტის მოქმედების სფერო;
  • ძირითადი რისკები;
  • შიდა აუდიტორის მოსაზრება.
 შიდა აუდიტის ანგარიშის ტექსტის I ნაწილში განხილული იქნება ძირითადი
აღმოჩენები, რისკები და მათი მნიშვნელობები, აგ რეთვე _ ძირითადი რეკომენდაციები.



ხოლო II ნაწილში უფრო დე  ტა ლურად იქნება განხილული ჩატარებული სამუშაოს
შედეგად მი  ღებული შედეგები. ქვემოთ მოცემული შიდა აუდიტის ანგარი ში უნდა
მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:  
 • რისკები;
  • შეთანხმებული ღონისძიებები;
  • პასუხისმგებლობა;
  • შეთანხმებული ღონისძიებების განხორციელების ვადები.
 საზოგადოდ, შიდა აუდიტის ანგარიშს თან ერთვის დანართი, სა დაც მოცემულია
უფრო დეტალური ახსნა-განმარტებები და შე სა ფერისი ანალიზი, რასაც ეფუძნება
ანგარიშის ძირითად ტექს ტში ასახული რეკომენდაციები და მოსაზრებები.

 18. შიდა კონტროლი
 შიდა კონტროლის განმარტება მოცემულია აუდიტის საერთა შო რისო
სტანდარტებში (აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 400 _ რისკის შეფასება და შიდა
კონტროლი). აღნიშნული საერთა შო რი სო სტანდარ ტის მიხედვით, შიდა კონტროლის
სისტემა კონ ტ რო ლის გარემოსა და კონ ტროლის პროცედურების ერთობლიობაა. შიდა
კონტროლის სისტემა მოიცავს ყველა მიმართულებასა და პრო ცედურას, რომლებიც
დადგენილია შესაბამისი ერთეულის ხელ  მძღვანელობის მიერ, შესაძლებლობის
ფარგლებში, საქმი ანო ბის მოწესრიგებული და ეფექტური წარმართვის მიზნის მისაღ წევად,
მათ შორის, ხელმძღვანელობის პოლიტიკის თანმიმ დევრუ ლად განხორციელების
უზრუნველსაყოფად, აქტივების და სა ცავად, გადაცდომისა და შეცდომების თავიდან
ასაცილებლად და გამო სავ ლენად, ბუღალტრული ჩანაწერების სიზუსტისა და სის რულის
უზრუნველსაყოფად და საიმედო ფინანსური ინფორ მაციის დროუ ლად მოსამზადებლად.

19. ხარისხის კონტროლი
 შიდა აუდიტის სუბიექტის უფროსმა უნდა შეიმუშაოს ხარის ხის უზრუნველყოფის
პროგრამა, რომე ლიც შიდა აუდიტის ფუნქ ცი ის ყველა ასპექტს მოიცავს და
უზრუნველყოფს აუდიტის ხა რის ხიანად და ეფექტურად ჩატარებას. ამასთან, შიდა
აუდიტის სუ ბიექტის უფროსმა უნდა განახორციელოს აღნიშნული პრო გ რა მის
განხორციელების მონიტორინგი და მასში ცვლი ლებების შე ტანა შიდა აუდიტის სწრაფად
განვითარებად პროფე სიაში მომხ დარი ცვლილებების გათვალისწინების მიზნით. უნ და
მოხდეს ში და აუდიტის ეფექტურობისა და ეფექტიანობის შეფა სება, ასევე გაუმჯობესების
შესაძლებლობების გამოვლენა და გა მო ყე ნება. 
 ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამით, რომელიც უნდა შე მუ შავდეს თითოეულ
შიდა აუდიტის სუბიექტში, გათვა ლის წინე ბულ უნდა იქნეს აგრეთვე შიდა აუდიტის
სუბიექტის თა ნამ შრომ  ლე ბის მიერ ჩატარებული აუდიტის მიმოხილვა, რაც გუ ლისხმობს
უკვე ჩატარებული აუდიტის შემოწმებას იმ აუ დი ტორის მიერ, ვინც არ მონაწილეობდა
აუდიტის ჩატარების პროცესში. ჩატარე ბული აუდიტის მიმო ხილვა ორი სახი საა: ა) შიდა
მიმო ხილვა; ბ) გარე მიმოხილვა. ში და მიმო ხილვაში მონაწილეობენ მო ცემული ში  და
აუდიტის სუბი ექტის თანამშრომლები. გარე მიმო ხილვას კი ატარებენ მოწვეული და-
მოუკიდებელი შიდა აუდიტო რები.
 ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამით ხორციელდება ქვე ყანაში მოქმედი შიდა
აუდიტის დარგობრივი კანონმდებლობის, სსიპ _ სახელმწიფო შიდა კონტროლის



ეროვნული ცენტრის მიერ გა ცემული მითითებების, შიდა აუდიტის სტანდარტების, შიდა
აუ დი ტორთა ეთიკის კოდექსის, შიდა აუდიტის სუბიექტის დებუ ლების მოთხოვ ნების
შესაბამისობის დაცვა. 
 ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამაში უნდა აისახოს აგ რეთ ვე შიდა აუდიტის
სუბი ექტის თანამშრომლების კვალიფიკა ცი ის ამაღლების ღონისძიე ბების პროგრამა. შიდა
აუდიტის სუ ბი ექ ტის ყველა თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს შიდა აუდიტორის სერ ტი-
ფიკატი, ან მუშაობის პარალელურად სწავლობდეს აღნიშ ნული სერტიფიკატის მიღების
მიზნით. 


