
მენეჯმენტის მხრიდან კონტროლის
გვერდის ავლა

მომხსენებელი:
ნანა ღვალაძე



კურსის მიზანია

გაგაცნოთ:

► თაღლითობის რისკის არსი;

► აუდიტორის პასუხისმგებლობა თაღლითობით და შეცდომით
გამოწვეულ არსებით რისკებზე;

► შესაბამისი აუდიტორული პროცედურები;

► სავალდებულო დოკუმენტაციის წარმოება.
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თაღლითობის რაობა
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თაღლითობის რაობა:

ქმედება რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს  ფინანსურ ანგარიშგებაში 
ინფორმაციის განზრახ არასწორად წარდგენით ან აქტივების მითვისებით.

თაღლითობის რისკი:

• თაღლითურად შედეგნილი ფინანსური ანგარიშგება;

• აქტივების მითვისება.

შეცდომა არ არის წინასწარ განზრახული.

გამომწვევი ფაქტორები:

• სტიმული  ან ზეწოლა -ხელმძღვანელობის მიერ;

• ალბათობა - შიდა კონტროლების გვერდის ავლა;

• რაციონალიზაცია - პერსონალის მორალური ღირებულებები

სტატისტიკა:  80%/10%/10% 



ძირითადი პასუხისმგებლობა

ეკისრება მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს და ხელმძღვანელობას

აუდიტორი პასუხისმგებელია

დასაბუთებული რწმუნების მოპოვებაზე რომ მთლიანობაში აღებული ფინანსური
ანგარიშგება არ შეიცავს თაღლითობით თუ შეცდომით გამოწვეულ უზუსტობებს

პასუხისმგებლობა თაღლითობის თავიდან აცილებასა და გამოვლენაზე

აუდიტორის პასუხისმგებლობა



აუდიტორის მიზანია
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აუდიტორის მიზანია:

• გამოავლინოს და შეაფასოს თაღლითობით გამოწვეული ფინანსური ანგარიშგების 
არსებითი უზუსტობების რისკი;

• მოიპოვოს საკმარისი აუდიტორული მტკიცებულებები თაღლითობით გამოწვეული 
არსებითი უზუსტობების რისკის შეფასებასთან დაკავშირებით;

• სათანადო რეაგირება მოახდინოს აუდიტის ჩატარებისას გამოვლენილ ან სავარაუდო
თაღლითობაზე.

აუდიტორი არ აკეთებს სათანადო განმარტებას მოხდა თუ არა თაღლითობა



იმ შემთხვევაში როცა აუდიტორი მომსწრეა თაღლითობის ფაქტის, უნდა ასახოს თუ არა
აუდიტორის დასკვნაში?

აუდიტორის პასუხისმგებლობა



აუდიტის თანდაყოლილი შეზღუდვა
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თაღლითობის დროს შეიძლება გამოყენებული იყოს კარგად 
მოფიქრებული სქემები:

 გაყალბება;
 ოპერაციების განზრახ არ ჩაწერა;
 აუდიტორისთვის წინასწარგანზრახულად არასწორი ინფორმაციის
წარდგენა. 

აუდიტის თანდაყოლილი შეზღუდვები

არსებობს იმის გარდაუვალი რისკი, რომ ფინანსური ანგარიშგების ზოგიერთი
არსებითი უზუსტობა შეიძლება შეუმჩნეველი დარჩეს, თუნდაც
აუდიტი სათანადოდ იყოს დაგეგმილი და ჩატარებული ასს-ების შესაბამისად. 

თაღლითობით გამოწვეული უზუსტობის შეუმჩნევლობის რისკი უფრო მაღალია, 

ვიდრე შეცდომით გამოწვეული უზუსტობის შეუმჩნევლობის



აუდიტის თანდაყოლილი შეზღუდვა
ამონარიდი აუდიტორის ანგარიშიდან:
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თაღლითობის რისკი

რადგან ხელმძღვანელობას აქვს შესაძლებლობა, რომ

 პირდაპირ თუ ირიბად გადაათამაშოს სააღრიცხვო ჩანაწერები,

 წარადგინოს ყალბი ფინანსური ინფორმაცია,

 თავი აარიდოს იმ მაკონტროლებელ პროცედურებს, რომელთა მიზანია სხვა
თანამშრომლების მიერ მსგავსი თაღლითობის ფაქტების თავიდან აცილება.
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(ასს 240,7) არსებითი უზუსტობის შეუმჩნევლობის რისკი, რომელიც გამოწვეულია
ხელმძღვანელობის თაღლითობით, უფრო მაღალია, 

ვიდრე პერსონალის თაღლითობით



ხელმძღვანელობის მიერ კონტროლის
პროცედურებისთვის გვერდის ავლა
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ხელმძღვანელობას  კონტროლის პროცედურებისთვის გვერდის ავლის
უნიკალური შესაძლებლობა აქვს:

 სააღრიცხვო ჩანაწერების მანიპულირება; 

 გაყალბებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;

შეუძლებელია იმის წინასწარ განჭვრეტა, რატომ მოხდება ხელმძღვანელობის
მხრიდან კონტროლის საშუალებების გვერდის ავლა

აუდიტორი მას ყველა სუბიექტში თაღლითობით გამოწვეულ არსებითი
უზუსტობის რისკად აფასებს



თაღლითობის რისკი უფრო მაღალია დიდ თუ მცირე კომპანიებში ?
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კითხვა



სავალდებულო პროცედურები

1. შეამოწმოს სააღრიცხვო ჟურნალის ჩანაწერები;

2. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს გაკეთებული შესწორებების
შესაფერისობა;

3. შეამოწმოს უჩვეულო ოპერაციები, რომლებიც ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებს
სცილდება;

4. ჩაატაროს დამატებითი პროცედურები.

19 December 2018Page 11



ჟურნალის ჩანაწერების შემოწმება

1. ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესში მონაწილე პირების
გამოკითხვა;

2. სააღრიცხვო ჟურნალის ჩანაწერების შემოწმება, რომლებიც გაკეთდა
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს;

3. სხვა შესწორებების და კორექტირებების შემოწმება რომლებიც კეთდება
საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს;

4. სააღრიცხვო ჟურნალის ჩანაწერებისა და სხვა შესწორებების შემოწმება
საჭიროებისამებრ.
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გაკეთებული შესწორებების შესაფერისობა

აუდიტორმა უნდა: 

• შეაფასოს, ხელმძღვანელობის
მიერ ჩატარებული განხილვა
და მიღებული
გადაწყვეტილებები;

• ჩაატაროს ხელმძღვანელობის
მსჯელობებისა და
დაშვებების მიმოხილვა. 
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წარმომადგენლობითი წერილი

წარმომადგენლობითი წერილი

 აღიარება პასუხისმგებლობაზე თაღლითობის თავიდან აცილებისა და გამოვლენაზე; 

 გამჟღავნება, რომ ფინანსური ანგარიშგება შეიძლება არსებითად უზუსტო იყოს
თაღლითობის გამო;

 გამჟღავნება, რომ იციან ისეთი თაღლითობის ან სავარაუდო თაღლითობის შესახებ, 

რომელიც მოქმედებს სამეურნეო სუბიექტზე და რომელშიც გარეულია:

 ხელმძღვანელობა;

 თანამშრომელები;

 სხვა პირები.
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დოკუმენტაცია

1. გარიგების გუნდს შორის ჩატარებული განხილვა;

2. თაღლითობით გამოწვეული არსებითი უზუსტობის გამოვლენილი და
შეფასებული რისკები;

 ფინანსური ანგარიშგების;

 მტკიცების დონეზე.
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The better the question. The better the answer. 

The better the world works.

კითხვები?
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გმადლობთ ყურადღებისთვის


