
აუდიტორული პროცედურები პროგრამა  
E-dock-ის გამოყენებით 

მიზანი: 

აუდიტორული პროგრამა E_dok-ის ფუნქციური 
შესაძლებლობების განხილვა 

 

HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს   E_dok-ში ინტეგრირების 
პერსპექტივის განხილვა 

 

 

 

რევაზ ძაძამია 

შპს კონსაუდის დირექტორი 



რატომ E_dok და HAT აუდიტის სახელმძღვანელო? 

შესაძლოა E_dok ვერ არის ქსელის აუდიტორული ფირმების ან 
სხვა აუდიტორული პროგრამების დონეზე დახვეწილი, მაგრამ 
მისი საქართველოს სინამდვილეში გამოყენება რეკომენდებულია 
(არ ჩათვალოთ რეკლამად) იმიტომ, რომ: 

• თარგმნილია ქართულ ენაზე 

• მარტივია 

• შესაძლებელია მორგება სხვადასხვა ტიპის მომსახურებაზე 
(ფინ.აუდიტი; მიმოხილვა; მარწმუნებელი მომსახურება და 
სხვ.) 

• ინფორმაცია დაცულია  

• იაფია და ადვილია გამოყენების უფლების მოპოვება 

 



რატომ E_dok და HAT აუდიტის სახელმძღვანელო? 

HAT აუდიტის სახელმძღვანელო არის თავისუფლად 
ხელმისაწვდომი აუდიტის მეთოდოლიგია და შესაძლებელია 
მისი: 

• გამოყენაბა უცვლელი სახით; 

• გამოყენება ფირმის საკუთარი პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად 
(სადაც საჭიროა). 

 

E_dok და HAT აუდიტის სახელმძღვანელო შეიძლება 
გამოყენებულიქნეს ერთმანეთის შემავსებლად (მაგ. კონტროლის 
ტესტის, არსებითობის დადგენის, შერჩევის ჩატარების და სხვა 
საკითხებში). 

 

აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას არ აქვს აუცილებლად E_dok-ის 
და HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს გამოყენების ვალდებულება, 
თუმცა ორივე მათგანი მნიშვნელოვანი რესურსია აუდიტორული 
მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 



E_dok-ის გამართვა გამოსაყენებლად 

 

 

აუცილებელი რესურსი 

• აუდიტის მეთოდოლოგია 

• მეთოდოლოგიის შესაბამისი სამუშაო დოკუმენტები 

WWW.baf.ge  

• E_dok-ის გამოყენების უფლება    

jekaterina@parent.ee  

sergei.tsistjakov@assertum.ee     

Sergei.Tsistjakov@audiitorkogu.ee 

http://www.baf.ge/
mailto:jekaterina@parent.ee
mailto:sergei.tsistjakov@assertum.ee
mailto:Sergei.Tsistjakov@audiitorkogu.ee


E_dok და HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს კონსოლიდაცია 

აუცილებელი წინაპირობა: 

• E_dok-ის ფუნქციური შესაძლებლობების ცოდნა; 

• E_dok-ში შაბლონური პროექტის (გარიგების) შექმნის უნარი; 

• HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს გამოყენების უნარი; 

• დუბლირებადი პროცედურის ელიმინირება; 

• აუდიტორული დავალებების დაპროექტება; 

• პროექტის შაბლონის შექმნა; 

• HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს სამუშაო დოკუმენტის  
უნიკალური იდენტიფიკატორის შეცვლა და შაბლნად 
გარდაქმნა; 

• შაბლონური დოკუმენტის ჩაშენება პროექტის შაბლონში. 



დავალებების შაბლონების დაპროექტება 

1. აუდიტორული პროცედურების ეტაპების/საფეხურების და 
მათი უნიკალური იდენტიფიკატორის (საკლასიფიკაციო 
კოდის) განსაზღვრა. მაგ.: 

        - A კლიენტის მიღება და აუდიტის დაგეგმვა 

        - B რისკზე რეაგირება 

        - C დასრულება 

2.  ცალკეულ საფეხურში შემავალი დავალებების განსაზღვრა;  

3. HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს დანართების (სამუშაო 
დოკუმენტების) დაკომპლექტება აუდიტის პროგრამის 
დავალებებად; ან 

4. კონსაუდის მიერ გაზიარებული პროექტის მოდიფიცირება. 



ახალი პროექტის შაბლონის გახსნა 

ბრძანება: პროექტის შაბლონები -> ზოგადი ინფორმაცია -> 
რედაქტირება - შესაბამისი ველების შევსება -> შენახვა 

  



პროექტის შაბლონის დავალებების შექმნა 

ბრძანება: პროექტის შაბლონები -> აირჩიეთ პროექტი, რომელიც 
თქვენ გახსენით -> დავალებები -> ახლის დამატება-> შენახვა 

 



შაბლონური დოკუმენტის მიმაგრება 

• აირჩიეთ პროექტის შაბლონის დავალება 

• დავალება -> რედაქტირება -> დავალების ჩანარში მონიშნეთ 
„ფაილები“ -> შენახვა 

• დავალება -> „ფაილები“ -> დაამატე -> მონიშნეთ შაბლონის 
ფაილი -> აირჩიეთ ფაილი -> დაამატე 



შაბლონური სამუშაო დოკუმენტის უპირატესობა 

• შაბლონური პროექტის დავალებებზე მიმაგრებული შაბლონური 
სამუშაო დოკუმენტი გამოყენებადია მრავალჯერ;  

• კონკრეტული გარიგებისათვის შაბლონური პროექტის ასლის 
გამოყენების დროს, პროექტის დავალებებთან ერთად გამოყენებადი 
ხდება დავალებზე მიმაგრებული შაბლონური სამუშაო დოკუმენტი 
(ს/დ); და  

• „ვინდოუსი“-ს და F 9 ღილაკზე ერთდროული დაჭერით 
ავტომატურად ივსება სამუშაო დოკუმენტში მინიმუმ შემდეგი 
აუცილებელი რეკვიზიტი: 

         ა) დამკვეთის დასახელება; 
        ბ) საანგარიშგებო პერიოდი; 
        გ) ს/დ შემდგენელი პირის ინიციალები; ასევე, 
        დ) ს/დ მიმომხილველი პირის ინიციალები. 
• გარიგების შესრულების დროს გარიგების პროექტის შესაქმნელად 

ამავე კლიენტის გასული პერიოდის დაარქივებული გარიგების 
პროექტის გამოყენების შემთხვევაში, ახალ პროექტში გადმოტანილი 
იქნება მხოლოდ შაბლონური სამუშაო დოკუმენტები (სხვა მიბმული 
ფაილები არ გამოჩნდება).  



სამუშაო დოკუმენტის შაბლნის შექმნა 

• არსებულ პროექტში HAT აუდიტის სახელმძღვანელოს 
დანართების - სამუშაო დოკუმენტის (ს/დ) ფაილის მიბმა 
შაბლონური დოკუმენტის სახით 

• ს/დ თავსართის (ქუდის) ან/და სხვა რეკვიზიტის შაბლონად 
გარდაქმნა 

• შაბლონად ქცეული ფაილის ჩამოტვირთვა 

• შაბლონად ქცეული ფაილის მიბმა პროექტის შაბლონის შესაბამის 
დავალებაზე 



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ვორდის ფაილი) 

ამოცანა: 

• ვორდის ფაილის ქუდის რეკვიზიტები უნდა ივსებოდეს 
ავტომატურად. 

• ყველა ვორდის სამუშაო დოკუმენტს აქვს შემდეგი შინაარსის 
ქუდი: 

 
დამკვეთი:   მოამზადა:  თარიღი: 

საანგარიშგებო 

პერიოდი: 

  მიმოიხილა:  თარიღი: 



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ვორდის ფაილი - გაგრძელება) 

გადაწყვეტა: 

• გახსენით არსებული/რეალური პროექტი და ნებისმიერ დავალებას 
მიაბით ვორდის ფაილი შაბლონუ ვერსიაში; 

• გახსენით არსებულ პროექტში მიბმული ვორდის ფაილი; 

• პუნქტორი დავსვათ იქ სადაც უნდა ჩაიწეროს პასუხი (მაგ. 
„დამკვეთის“ ვინაობისათვის მომდევნო უჯრაში; ან მიმომხილველის 
ინიციალების ჩასაწერად „მიმოიხილა“-ს მარჯვნივ) 

• დააწკაპეთ „Insert“ 

• მოძებნეთ და დააწკაპეთ Quick Parts და გამოჩენილ ფანჯარაში Field.  

• ჩამოშლილ ფანჯარაში აირჩიეთ და დააკლიკეთ DocProperty. 
მარჯვნივ გამოჩნდება ახალი ფანჯარა - Property, სადაც 
ჩამოთვლილია ჩვენთვის საჭირო რეკვიზიტები. (მაგ. დამკვეთი = 
Companies _name) 

 



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ვორდის ფაილი - გაგრძელება) 

ნიმუში: 



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ვორდის ფაილი - გაგრძელება) 

• Ok-ზე დაწკაპებით ს/დ-ის ქუდში დამკვეთის მომდევნო უჯრაში 
ჩაიწერება დამკვეთის სახელი. 

• ანალოგიური გზა უნდა იყოს გავლილი ყველა რეკვიზიტისათვის 

• ფანჯარაში Property უნდა ავარჩიოთ: 

• საანგარიშგებო პერიოდი: = Projects_annual_report_end 

• მოამზადა: = Tasks_users_initials 

• მიმოიხილა:= Tasks_review_initials 

• ამ მოქმედებების შემდეგ ქუდი შემდეგ სახეს მიიღებს: 

 დამკვეთი: შპს ტესტი მოამზადა: სნ თარიღი: 

საანგარიშგებო 

პერიოდი: 

2018 მიმოიხილა: ნბ თარიღი: 



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ვორდის ფაილი - გაგრძელება) 

• ქუდის ასლი ჩასვით ყველა ვორდის ს/დ-ში და ვორდის ს/დ-ბი 
მზად იქნება პროექტის შაბლონის შესაბამის დავალებაზე 
მისამაგრებლად. 

• შაბლონად გარდაქმნილ ვორდის ფაილის „დამახსოვრების 
ღილაკი“ შეიცვლის სახეს: 

 



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ექსელის ფაილი) 

• ექსელის ფაილის (ვორდის ფაილისაგან განსხვავებით) შემთხვევაში 
გაშაბლონებული ფაილის ქუდის კოპირება/ჩასმის მიდგომა 
გამორიცხულია; 

• ექსელის ფაილის ყველა ს/დ ქუდი ინდივიდუალურად მოითხოვს 
შესაბამისი მოქმედებების ჩატარებას. კერძოდ, ამ შემთხვევაშიც 
აუცილებელია ექსელის ფაილის მიმაგრება შაბლონური ფაილის 
ვერსიით  რომელიმე მოქმედი პროექტის დავალებაში; 

• დავალებაზე მიმაგრებული ფაილის გახსნის დროს ფაილს 
ავტომატურად დაემატა ახალი ფურცელი  „var“. იგი მუდმივად უნდა 
ახლდეს ფაილს, მისი გამოყენების შემდეგაც;  

• ფურცელში „var“ ჩამოთვლილია გარკვეული რეკვიზიტები, 
რომლებიც საჭიროა ფაილის შაბლონად გარდასაქმნელად; 

• ვორდის ფაილისაგან განსხვავებით ექსელის შაბლონური ფაილის 
შემდგომი გამოყენების შემთხვევაში არ არის აუცილებელი 
დამატებითი ღილაკების მოქმედებაში მოყვანა, რადგან 
გაშაბლონებულ ველებში ავტომატურად ჩნდება მუდმივი 
რეკვიზიტები ფაილის გახსნისთანავე.  



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ექსელის ფაილი - გაგრძელება) 

ექსელის ფაილის შაბლონად გარდაქმნა ხდება ვერტიკალური ძებნის - 
VLOOKUP ფორმულის გამოყენებით შემდეგნაირად: 
• გახსნით არსებულ პროექტში მიბმულ ექსელის ფაილს; 
• პუნქტორს დასვამთ იქ სადაც უნდა ჩაიწეროს პასუხი (მაგ. 

„დამკვეთის“ ვინაობისათვის მომდევნო უჯრაში); 
 
 
 

 
 
 
 
 

ბრძანებები: - Formulas ->Lookup & Reference -> VLOOKUP  
 
• გამოჩნდება ახალი ფანჯარა - ფუნქციის არგუმენტების შესატანად.  

დამკვეთი:  l 

საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი :   

საანგარიშგებო პერიოდის დასასრული:   

მოამზადა:   

მიმოიხილა:   

სამუშაო არსებითობა:   



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ექსელის ფაილი - გაგრძელება) 

• VLOOKUP-ის ფუნქციის ფანჯარაში არგუმენტების შეტანა ხდება 
ფურცლიდან var.  

• დამკვეთის ვინაობის შესარჩევად შესაბამის უჯრაზე (A38) 
პუნქტორის გადატანით, შერჩეული უჯრის ნომერი შესარჩევი 
მნიშვნელობის Lookup_ value შესაბამის უჯრაში დაფიქსირდება; 

• მონაცემთა არეალის Table_array ასარჩევად ბრუნდებით var 
ფურცელში და მონიშნავთ A,B, და C სვეტებს;   

• Col_index_num-ში ჩაწერთ 3, რადგან გვინდა რომ შერჩევა 
გაკეთდეს მე-3 სვეტში არსებული ჩანაწერიდან; 

• და ბოლო უჯრაში წერთ  False 

 



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ექსელის ფაილი - გაგრძელება) 



ს/დ ქუდის შაბლონად გარდაქმნა  
(ექსელის ფაილი - გაგრძელება) 

• OK-ზე დაწკაპებით დამკვეთის გვერდით უჯრაში გამოჩნდება 
მისი სახელი.  

• ამ უჯრის ფორმულას ექნება შემდეგი სახე 
=VLOOKUP(var!A38,var!A:C,3,FALSE) 

• ფორმულაში A38 უნდა შეიცვალოს მისი ბრჭყალებში ჩასმული 
სიტყვიერი ეკვივალენტით - “companies__name“; 

• ამის შემდეგ შესაძლებელია ამ ფორმულის დაკოპირება სხვა 
უჯრებში იმ პირობით, რომ ფორმულაში “companies__name“ 
შეიცვლება შესაბამისი მნიშვნელობით var ფურცლის პირველი 
სვეტიდან; 

ამგვარად, მოცემული ექსელის სამუშაო დოკუმენტი პროექტის 
შაბლონში შესატან შაბლონურ დოკუმენტად იქნება გარდაქმნილი. 

ანალოგიური ქმედება იქნება შესასრულებელელი ყველა ექსელის 
სამუშაო დოკუმენტისათვის. 



გამოვლენილი უზუსტობების შეფასება, აკუმულირება და შესწორების 
კონტროლი 

• E_dok-ს გააჩნია აუდიტის პროცესში გამოვლენილი 
უზუსტობების ჩანიშვა-გაანალიზების და აკუმულირების (ერთ 
ჩანართში -„უზუსტობა“ დაგროვების) შესაძლებლობა. 

• ყოველ დავალებას გააჩნია შესაბამისი ჩანართი -  „უზუსტობა“.  

• თუ იგი დავალების ფანჯარაში არ ჩანს, ნიშნავს რომ იგი არაა 
ჩართული. მის გამოსაჩენად აუცილებელი ბრძანებებია: -> 
„ზოგადი ინფორმაცია“ -> „რედაქტირება“ -> „დავალების 
ჩანართები“ ->  „უზუსტობა“ -> „შენახვა“  

• დავალების ჩანართზე „უზუსტობა“ დაწკაპებით გამოჩნდება 
ღილაკი „ახლის დამატება“, საიდანაც იხსნება ფანჯარა 
უზუსტობის აღწერის, შესწოდების მინიშნების და უზუსტობის 
ხასიათის ჩასანიშნად. 

 



გამოვლენილი უზუსტობების შეფასება, აკუმულირება და შესწორების 
კონტროლი (გაგრძელება) 

 



გამოვლენილი უზუსტობების შეფასება, აკუმულირება და შესწორების 
კონტროლი (გაგრძელება) 

• უზუსტობის აღწერის დასრულებისა და ღილაკზე -„დაამატე“ 
დაჭერით უზუსტობის აღწერა გამოჩნდება დავალების 
ფანჯარაში. იგი ამავდროულად დაემატება მანამდე გამოვლენილ 
უზუსტობების აღწერას და ყველა გამოვლენილი უზუსტობა 
გამოჩნდება პროექტის ჩანარში - „უზუსტობა“ გადასვლისას.  

• ერთ ფანჯარაში თავმოყრილი უზუსტობები მოხერხებულია 
კლიენტისათვის შესაბამისი წერილის შესადგენად და შესწორების 
გასაკონტროლებლად. 

• კლიენტის მიერ უზუსტობაზე რეაგირების შესაბამისი ცვლილება 
უნდა მოხდეს ყოველი გამოვლენილი უზუსტობის გახსნისა და 
სათანადო ჩანაწერის გაკეთების გზით (თუ შესწორდა მოინიშნება 
„დიახ“, არშესწორების შემთხვევაში უნდა ჩაიწეროს „შესწორების 
უარყოფის მიზეზი“. 

 



აუდიტორული შერჩევა კონტროლის ტესტის და ელემენტების 
ტესტის ჩასატარებლად 

• E_dok იძლევა შერჩევის ჩატარების შესაძლებლობას კონტროლის 
და ელემენტების ტესტირებისათვის. 

•  მაგ. გვინდა დავადგინოთ რამდენად ეფექტურია კლიენტის მიერ 
გაყიდვებისათვის  დადგენილი შიდა კონტროლის პროცედურები. 
გაყიდვები ხდება ყოველდღიურად და მხოლოდ ბითუმად.  

• დავალების ჩანართებში უნდა ვიპოვოთ შერჩევა (თარგნილია 
ხარვეზით და ქვია „კრეფა ნიმუში“). ამ ჩანართზე დაჭერით 
იხსნება ფანჯარა, სადაც უნდა მოვნიშნოთ, რომ კონტროლის 
ტესტისთვის ხდება შერჩევა. უნდა მოვნიშნოთ შერჩევის 
რეკომენდებული ზომა და რა მიდგომით გვინდა შერჩევის 
გაკეთება (შემთხვევითი შერჩევით თუ ინტერვალებით)  

• მივუთითოს ერთობლიობის საწყისი და ბოლო ნომერი სიაში და 
მივცეთ ბრძანება გააკეთოს შერჩევა. ბოლო უჯრაში გამოჩნდება 
შერჩეული ერთეულები.  

• გადმოწერის ბრძანებით შერჩეული ერთეულები ჩამოიტვირთება 
ექსელის ფაილში. იგი სასურველია მიებას დავალების ჩანართს 
„ფაილები“. 
 



აუდიტორული შერჩევა კონტროლის ტესტის ჩასატარებლად 

 



აუდიტორული შერჩევა ელემენტების ტესტირებისათვის 

• ელემენტების ტესტირებისთვის შერჩევითი ერთობლიობის 
დასადგენად გამოიყენება იგივე ჩანართი, რომელშიც უნდა 
მოინიშნოს  „ელემენტების ტესტი“;  

• შესარჩევი გენერალური ერთობლიობიდან წინასწარ უნდა 
ამოვიღოთ საკვანძო ელემენტები (მაგ. არსებითობაზე მეტი ან/და 
დაკავშირებულ მხარეებზე გაყიდვები ან სხვა ნიშნით).  

• განვსაზღვროთ: საკვანძო ელემენტების რაოდენობა და 
ღირებულება;  

• დარჩენი ერთობლიობის ჯამური თანხა განისაზღვრება 
ავტომატურად;  

• აღნიშნული მონაცემები უნდა ჩაიწეროს შერჩევის ფანჯარაში და 
ასევე უნდა მიეთითოს რწმუნების როგორი დონეა აუცილებელი  
რისკის დონის გათვალისწინებით. 



აუდიტორული შერჩევა ელემენტების ტესტირებისათვის 
(გაგრძელება) 

 



აუდიტორული შერჩევა ელემენტების ტესტირებისათვის 
(გაგრძელება) 

 



არსებითობის განსაზღვრა 

პროგრამას გააჩნია არსებითობის განსაზღვრის შესაძლებლობა.   ეს 
ფუნქცია სრულყოფის აუცილებლობის განცდას ტოვებს და 
სასურველია დაიხვეწოს, რადგან: 

• მასში შეზღუდულია ინფორმაციის პირდაპირი ჩაწერა; 

• არ გააჩნია აუდიტის დასრულების ეტაპზე არსებითობის 
გადასინჯვის და საწყისი და ბოლო არსებითობის დონის 
ერთდროულად დამახსოვრება/წარმოდგენის შესაძლებლობა. 

 

• არსებითობის დონის დასადგენად გამოიყენება პროექტის 
ჩანართი - „არსებითობა“. ამ ღილაკზე დაჭერით გამოჩნდება 
ფანჯარა, რომელშიც გადატანილი უნდა იქნეს შესაბამისი 
ინფორმაცია. 

 



არსებითობის განსაზღვრა (გაგრძელება) 

 



არსებითობის განსაზღვრა (გაგრძელება) 

• ახალი ჩანაწერის დამატების ღილაკზე დაჭერით ჩნდება 
პროექტში ჩატვირთული მონაცემებიდან ინფორმაციის 
გადმოსაწერი ფანჯარა.  

• თუ პროექტში არაა ჩატვირთული საანგარიშგებო მუხლები ან 
საცდელი ბალანსის მუხლები, არსებითობის დონე ვერ იქნება 
გამოთვლილი.  

 



არსებითობის განსაზღვრა (გაგრძელება) 

 



არსებითობის განსაზღვრა (გაგრძელება) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• განსაზღვრული მაჩვენებლები შენახვის შემდეგ აისახება მარჯვება ზედა 
კუთხეში და იგი შემდგომში ჩნდება პროექტის ყველა გვერდზე. 



საცდელი ბალანსის ან ფინანსური ანგარიშგების პროექტის იმპირტი  

აუდიტის კლიენტის პროექტის გახსნის შემდეგ ჩანართში - 
„ანგარიშგების მონაცემები“ შესაძლებელია ანგარიშგებასთან 
დაკავშირებული ციფრობრივი ინფორმაციის იმპორტირება შემდეგი 
გზით: 

• ანგარიშგების იმპორტი 

• ანგარიშების ნაშთების იმპორტი 

• XBRL – ის იმპორტი (ვერ ვიყენებთ ქართულ სინამდვილეში) 
 

მონაცემთა იმპორტირებისათვის აუცილებელია ჩასატვირთი 
მონაცემების ცხრილის მომზადება შესაბამის ჩანართში არსებული 
მითითების გათვალისწინებით. 

 

ბრძანებები მონაცემთა იმპორტირებისათვის: 

მენიუ->პროექტები-> კლიენტის პროექტი-> ანგარიშგების 
მონაცემები-> ანგარიშების ნაშთების იმპორტი-> „აირჩიეთ ფაილი“ 

 



საცდელი ბალანსის ან ფინანსური ანგარიშგების პროექტის იმპირტი  
(გაგრძელება) 

 



საცდელი ბალანსის ან ფინანსური ანგარიშგების პროექტის იმპირტი  
(გაგრძელება) 

ჩატვირთული საცდელი ბალანსის ამონარიდი   

 



საცდელი ბალანსის ან ფინანსური ანგარიშგების პროექტის იმპირტი  
(გაგრძელება) 

კლიენტის მიერ უზუსტობის გათვალისწინება 

 

• კლიენტისგან გაგზავნილი შენიშვნების წერილზე პასუხის 
(შენიშვნების გათვალისწინების შესახებ)  მიღების შემდეგ, ყველა 
შესწორეულ უზუსტობაზე უნდა შევიდეს სათანადო ცვლილება 
უზუსტობების რეესტრში.  როგორც კი უზუსტობის კითხვაზე 
„შესწორებულია“ მოინიშნება „დიახ“, რაოდენობრივი უზუსტობა 
დაკორექტირდება საწყის საანგარიშგებო მონაცემებში. 

ამონარიდი შემაჯამებელი საცდელი ბალანსიდან 

   



კონტროლი აუდიტის პროცესის მიმდინარეობაზე 

გარიგების გუნდის ხელმძღვანელს შეუძლია აკონტრილოს 
დავალების შესრულების მიმდინარეობა, რამდენადაც 
შესაძლებელია: 

• ერთ პროექტზე რამდენიმე სპეციალისტის მუშაობა; 

• მათ მიერ შესრულებული პროცედურის დათვალიერება 
ნებისმიერ დროს; 

• საველე სამუშაოზე მყოფი პირისთვის მითითების მიცემა, 
კითხვის დასმა და პასუხის მიღება წერილობით ჩანართიდან - 
„კითხვები და პასუხები“. 

  

ბრძანებები: მენიუ->პროექტები-> კლიენტის პროექტი->დავალებები-
> კონკრეტული დავალება-> კითხვები და პასუხები დავალების 
ჩანართში. 

 



კონტროლი აუდიტის პროცესის მიმდინარეობაზე (გაგრძელება) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თუ კითხვაზეპასუხი არაა გაცემული, ჩანართის ღილაკზე წითელი 
ალამი იქნება ანთებული. 



დახარჯული დროის აღრიცხვა პროექტების და პერსონალის ჭრილში  

• პროგრამა ითვლის პერსონალის მიერ დახარჯულ დროს; 
აჯგუფებს მათ პროექტის და გარიგების გუნდის წევრების 
ჭრილში. 

 

• გაარიგების შესრულებაზე დახარჯული დროის აღსარიცხავად 
დავალების ჩანართში უნდა მოძებნოთ და დააჭიროთ ღილაკს - 
„დავალებისათვის დახრჯული დრო“.  

• დრო არ აითვლება ავტომატურ რეჟიმში. 

• გარიგების გუნდის წევრმა პირადად უნდა შეიტანოს ინფორმაცია 
პროცედურის დასახელებით, თარიღის, პროცედურის დაწყების 
და დასრულების დროის მითითებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დახარჯული დროის აღრიცხვა პროექტების და პერსონალის ჭრილში  
(გაგრძელება) 

ინფორმაციის შეტანის ნიმუში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დახარჯული დროის აღრიცხვა პროექტების და პერსონალის ჭრილში  
(გაგრძელება) 

შენახული ინფორმაცია - დავალების შესასრულებლად დახარჯული 
დრო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პროგრამის ადმინისტრირება 
 

 

მომხმარებლების რეგისტრაცია 

 

კლიენტის რეგისტრაცია  

 

პროექტის შექმნა 



 
 
 

მომხმარებლების რეგისტრაცია 

 
  

• გამოყენების უფლების მოპოვებისთანავე რეგისტრირდება 
პროგრამის ადმინისტრატორი - პირი, რომელიც 
უფლებამოსილია აუდიტორული ფირმის სახელით 
განახორციელოს პროგრამის ადმინისტრირება;  

• მხოლოდ ადმინისტრატორს შეუძლია სხვა პირს მისცეს 
პროგრამით სარგებლობის უფლება;  

• პროგრამით სარგებლობისათვის ადმინისტრატორმა უნდა 
მიანიჭოს პირს სახელი და შეუქმნას პაროლი; 

• უფლებამოსილ მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს 
საკუთარი სახელი და პაროლი; 

• პროგრამის მომხმარებელი შეიძლება იყოს:  
         ა) აუდიტორიული ფირმის პერსონა 
         ბ) კლიენტის წარმომადგენელი 

 



მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების  შევსება 

 (ბრძანებები: მენიუ->ადმინისტრირება->მომხმარებლები->ახალი 
მომხმარებლის დამატება) 

 



მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების  შევსება 

 მომხმარებლების ფაანჯარა - მომხმარებლების რეგისტრაციის 
შემდეგ 

 



კლიენტის რეგისტრაცია  

 
 

პოტენციურ კლიენტთან ურთიერთობის დამყარების რეალურ 
დროში დოკუმენტირების მიზნით მიზანშეწონილია პროგრამაში 
კლიენტის რეგისტრაცია.  

 

ფირმის შიდა პოლიტიკის გათვალისწინებით, პოტენციური 
კლიენტის რეგისტრაცია შეიძლება განახორციელოს: 

• პროგრამის ადმინისტრატორმა; 

• გარიგების პარტნიორმა (პოტენციურად ვინც იქნება გარიგების 
შესრულებაზე პასუხისმგებელი); 

• პროექტების მენეჯერმა; ან 

• სხვა უფლებამოსილმა პირმა. 



კლიენტის რეგისტრაცია  

 
 

პოტენციური კლიენტის რეგისტრაციისათვის ივსება კლიენტის 
ზოგადი მონაცემები (ბრძან.: მენიუ->კლიენტები->ახლის დამატება) 

 



კლიენტის რეგისტრაცია  

 
 

 

კლიენტის სარეგისტრაციო მონაცემების შენახვის შემდეგ 
რეგისტრირებული კლიენტი გამოჩნდება კლიენტების სიაში. 

 

 



პროექტის შექმნა 

 
 

• კლიენტის რეგისტრაცია არის პროექტის შექმნის წინაპირობა.  

• პროექტის შექმნა იძლევა საშუალებას რეალურ დროში იყოს 
პროგრამაში დოკუმენტირებული  აუდიტორის/აუდიტორული 
ფირმის მიერ გარიგებამდე შესრულებული მოქმედებები. 

შენიშვნა: თუ დაბალია ალბათობა იმისა, რომ გარიგება შედგება, 
უმჯობესია კლიენტის რეგისტრაცია არ მოახდინოთ. 

• პროგრამა იძლევა პროექტის გახსნის შესაძლებლობას სამი 
ვარიანტით (ბრძანებები: მენიუ->პროექტები-> ახლის დამატება): 

 



პროექტის შექმნა 

 
 

პროექტის გასახსნელად ივსება სათანადო ინფორმაციული ველი 

 



პროექტის შექმნა 

 
 

 

გახსნილი ახალი პროექტი ინფორმაციის შენახვის შემდეგ 
გამოჩნდება პროექტების ფანჯარაში 



პროექტის დამატების ვარიანტების შედეგები: 
 

 
 

ცარიელი პროექტის დამატება - პროექტს არ ახლავს დავალებები და 
შაბლონური სამუშაო დიკუმენტები. ისინი უნდა შეიქმნას ან მიებას 
პროექტს ვორდის, ექსელის ან სხვა ფაილების სახით; 

არსებული პროექტის ასლის გაკეთება - ასლი კეთდება იმავე 
კლიენტის წინა პერიოდის პროექტიდან (მისი პროგრამაში არსებობის 
შემთხვევაში). პროექტის ასლში მოქცეული იქნება მხოლოს წინა 
პერიოდში გამოყენებული შაბლონური დავალებები და შაბლონური 
სამუშაო დოკუმენტები (სხვა მიმაგრებული ჩვეულებრივი ფაილები 
არ გამოჩნდება); 

დამატება პროექტის შაბლონის გამოყენებით - პროექტის გახსნის 
შემდეგ ჩანართის - „დავალებები“ გახსნისას გამოჩნდება არჩეული 
შაბლონური პროექტის დავალებები (რომლის ჩანართი - 

 „ფაილები“ მოიცავს შაბლონურ სამუშაო დოკუმენტებს).   

შენიშვნა: თუ პროგრამაში არსებობს შაბლონური პროექტი და ახალი 
პროექტის გახსნის დროს შეცდომით აირჩიეთ ცარიელი პროექტი, 
მაშინ შაბლონური პროექტის დამატება შესაძლებელია ჩანართიდან - 
„დავალებები“, ბრძანებით: მოქმედებები->იმპორტი შაბლონიდან. 



რისკი მტკიცების დონეზე 

 
 

იდენტიფიცირებული არსებითი და რისკის შემცველი 
მუხლებისათვის აუცილებები მტკიცებების დადგენა; 

 

საპასუხო აუდიტორული მიდგომების განსაზღვრა. 

 



იდენტიფიცირებული არსებითი და რისკის შემცველი 
მუხლებისათვის აუცილებები მტკიცებების დადგენა 

მტკიცების კატეგორიები, რომელთა მიმართაც დგინდება რისკის დონე 
დაგეგმვის ეტაპზე 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

რისკის დონის გათვალისწინებით განისაზღვრება რომელი 
მტკიცებ(ებ)ის მიმართ დაიგეგმება რისკზე რეაგირების აუდიტორული 
პროცედურა  

 

 

მტკიცებები  ოპერაციების 
კატეგორიებისა და 
მოვლენების და შესაბამისი 
ახსნა-განმარტებებისათვის: 

მტკიცებები ანგარიშთა ნაშთებისა და 
შესაბამისი  ახსნა-

განმარტებებისათვის : 

  
წარმოშობა არსებობა 
სისრულე სისრულე 

სისწორე სისწორე, შეფასება და მიკუთვნება 
დროში გამიჯვნა დროში გამიჯვნა 
კლასიფიკაცია კლასიფიკაცია 

წარდგენა წარდგენა 
უფლებები და ვალდებულები 



რისკზე რეაგირებისათვის გამოყენებული პროცედურები 

 
 

 

 

 

• ძირითადი პროცედურა: 

         ა)თითოეული კატეგორიის ოპერაციის, ანგარიშთა ნაშთებისა და                          

             ახსნა-განმარტებების ელემენტების ტესტები; და  

          ბ) ძირითადი ანალიზური პროცედურები; 

• კონტროლის ტესტი. 



საპასუხო აუდიტორული მიდგომების განსაზღვრა 

 
 

 

• აუდიტის ჩატარების მიდგომა - კონტროლის ტესტის, ანალიზური 
პროცედურების და ელემენტების ტესტების ადგილზე მუშაობის 
ეტაპზე გამოსაყენებელი ასპექტები. 

 

• აუდიტორული მიდგომის დოკუმენტირება შესაძლებელია 
პროექტის ჩანართის - „რისკები მტკიცების დონეზე“ გამოყენებით.  

 

• ჩანართში ღილაკით „ახლის დამატება“ გადმოიწერება არსებითი 
და რისკის მატარებელი მუხლები.  

 

• ყოველლი მუხლისათვის მოინიშნება:  

     ა) ის მტკიცებები, რომლებიც აუდიტორის ინტერესთა სფეროშია;  

      ბ) რისკზე რეაგირების მიდგომა. 



ამონარიდი ჩანართიდან - „რისკები მტკიცების დონეზე“ 
 

 
  



ჩანართის - „რისკები მტკიცების დონეზე“ - დახასიათება 
 
 

 
 

• შემაჯამებელი დოკუმენტია; 

• არ გააჩნია მტკიცების დონეზე შეფასებული რისკის ჩაწერის 
შესაძლებლობა; 

• საჭიროებს ცალკე სამუშაო დოკუმენტის შედგენას;  

• ჩანართის საუკეთესო შევსება იქნება სამუშაო დოკუმენტად  HAT 
აუდიტის სახელმძღვანელოს 1.17 დანართი - „აუდიტორული 
მიდგომა და შერჩევითი ერთობლიობის კალკულაცია“ 

 



შედეგების შეჯამება (რეზიუმირება) 
 

• შეუსწორებელი უზუსტობების ნუსხის დათვალიერება-განსჯა  

 

• დასკვნის ტიპის დოკუმენტირება 
 

• დაარქივებისთვის მომზადება 



შეუსწორებელი უზუსტობების ნუსხის დათვალიერება-განსჯა  

• შეუსწორებელი უზუსტობების ნუსხის დათვალიერება 
შესაძლებელია გარიგების პროექტის ჩანართიდან „რეზიუმე“ 

• ჩანართის - „რეზიუმე“ გახსნის დროს ჩნდება დამატებითი 
ჩანართები: 

 - კორექტირება და პერიოდის ბოლოს ნაშთების შედარება; 

 - შეუსწორებელი უზუსტობების უწყისი; 

 - დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა; და 

 - დაარქივება . 

• ჩანართში - „შეუსწორებელი უზუსტობების უწყისი“  აისახება 
შეუსწორებელ უზუსტობის მახასიათებლები: 

 - რომელი დავალების შესრულების დროს იქნა გამოვლენილი; 

  - უზუსტობის თანხა; 

  - რა მოტივით არ შესწორდა; 

 - ანგარიშგების რომელ მუხლებთან არის დაკავშირებული; 

  - არის თუ არა არსებითი; ყოვლისმომცველი ან 
თაღლითობაზე მიმანიშნებელი. 
 



შეუსწორებელი უზუსტობების ნუსხის დათვალიერება-განსჯა  



შეუსწორებელი უზუსტობების ნუსხის დათვალიერება-განსჯა  

შეუსწორებელი უზუსტობების ერთიანი უწყისი საშუალებას 
აძლევს აუდიტორს: 

• გაანალიზოს შეუსწორებელი უზუსტობები; 

• იმსჯელოს როგორი გავლენა შეიძლება იქონიოს 
შეუსწორებელმა უზუსტობებმა ინდივიდუალურად ან 
მთლიანობაში: 

 - ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაციის მომხმარებელზე; 

 - დამოუკიდებელი აუდიტორის მოსაზრებაზე; 

შესაძლებელია შეუსწორებელი უზუსტობების ჩამოტვირთვა 
ვორდის ან ექსელის ფაილში უზუსტობებისა და მათზე 
მსჯელობის ერთ სამუშაო დოკუმენტში დადოკუმენტირების 
მიზნით. 

 



დასკვნის ტიპის დოკუმენტირება 

აუდიტორული დასკვნის ტიპის პროექტის შექმნა/დადოკუმენტირება 
შესაძლებელია ჩანართში - „დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა“  

ამავე ჩანართში აისახება: 

• მიმოხილვის დასრულების თარიღი; 

• ფინანსური ანგარიშგების ხელმოწერის (გამოშვების) თარიღი; 

• ხელმძღვანელობის წერილის თარიღი;  

• გრიგების შესრულებაზე პასუხისმგებელი აუდიტორის ვინაობა; 
და  

• დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნის თარიღი. 



დასკვნის ტიპის დოკუმენტირება 



დაარქივებისთვის მომზადება 

პროექტის დაარქივებისათვის აუცილებელია ყველა დაგეგმილი 
დავალების დასრულება.  

დავალება ვერ ჩაითვლება დასრულებულად თუ  ყოველი დავალების 
ფარგლებში არ იქნება აღწერილი: 

 - შესრულებული სამუშაო; და  

 - შესრულებული სამუშაოდან გამოტანილი დასკვნა. 

პროგრამა პროექტს დასაარქივებლად მზად აღიქვამს მხოლოდ მაშინ 
თუ ყველა დავალება დასრულებულია და ჩანართში - 
„დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა“ ჩაწერილია სავალდებულო 
რეკვიზიტები. 

სხვა შემთხვევაში ავტომატური შემოწმედის შედეგად იძლევა 
ინფორმაციას, რომ შეუძლებელია პროექტის დახურვა. 

 

 



დაარქივებისთვის მომზადება 


