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ნაწილი 1

ასს 315 (გადასინჯული 2019 
წელს) არსებითი უზუსტობის
რისკების გამოვლენა და შეფასება -
ცვლილებები
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ასს 315- ცვლილებები

2019 წელს გადაისინჯა ასს 315, რათა დახვეწილიყო მოთხოვნები
რისკების გამოვლენისა და შეფასების პროცესის

გასაუმჯობესებლად, რაც ხელს შეუწყობს უკეთეს რეაგირებას
გამოვლენილ რისკებზე.

► პრაქტიკაში არსებული არათანმიმდევრულობა გამოვლენილი
მნიშვნელოვანი რისკების ხასიათსა და რაოდენობას შორის.

► შიდა კონტროლის სისტემაზე ნათელი წარმოდგენის შექმნა
რთულად გამოყენებადი იყო პრაქტიკაში.

► სტ რისკები არასაკმარისად იფარებოდა სტანდარტის მიერ.

► რისკის იდენტიფიკაციის პროცედურებისა და შეფასებების
თანმიმდევრული გამოყენების ხელშეწყობა;

► პრინციპებზე დაფუძნებული მოთხოვნების შესაბამისად
სტანდარტის მასშტაბურობის გაზრდა;

► კომპლექსურობის შემცირება და გამოყენების გაზრდა, 
მიუხედავად აუდიტის სირთულისა და ხასიათისა.

► რისკის იდენტიფიკაციისა და შეფასების პროცესის გაძლიერება, 
რომელიც ხელს შეუწყობს რისკებზე უკეთ რეაგირებას.

► სტანდარტში წარმოდგენილია დეტალური ინსტრუქციები
რომლებიც მიემართება განვითარებად გარემოს, მათ შორის
საინფორმაციო ტექნოლოგიებს..
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ასს 315 - მნიშვნელოვანი ცვლილებები

• თანდაყოლილი რისკფაქტორები
• რელევანტური მტკიცებები
• ოპერაციების მნიშვნელოვან კატეგორიები, მნიშვნელოვანი ანგარიშთა

ნაშთები და განმარტებით შენიშვნებში გამჟღავნებული მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია

• თანდაყოლილი რისკის დიაპაზონი
• მნიშვნელოვანი რისკის შეცვლილი განმარტება
• თანდაყოლილი და კონტროლის რისკების განცალკევებულად შეფასების

მოთხოვნა
• პროფესიული სკეპტიციზმის განწყობით მოქმედების გაუმჯობესებული

მოთხოვნები

არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება
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თანდაყოლილი რისკფაქტორები

5 ახალი თანდაყოლილი რისკფაქტორი:

• სირთულე;

• სუბიექტურობა; 

• ცვლილება;

• განუსაზღვრელობა; 

• ხელმძღვანელობის მიკერძოებით ან თაღლითობის
გამოწვეული უზუსტობის წარმოქმნისკენ მიდრეკილება
(ასს 240). 
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რელევანტური მტკიცებები

ოპერაციების ამა თუ იმ კატეგორიის, ანგარიშის ნაშთის ან
განმარტებით შენიშვნებში გამჟღავნებული ინფორმაციის შესახებ 

მტკიცება მიიჩნევა რელევანტურად, თუ მასთან დაკავშირებით არსებობს 
გამოვლენილი არსებითი უზუსტობის რისკი. მტკიცების 

რელევანტურობას აუდიტორი მანამდე ადგენს, სანამ განიხილავს მასთან 
დაკავშირებულ რომელიმე კონტროლის პროცედურას.

ოპერაციების მნიშვნელოვანი კატეგორია, მნიშვნელოვანი ანგარიშის 
ნაშთი ან განმარტებით შენიშვნებში გამჟღავნებული მნიშვნელოვანი 
ინფორმაცია
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თანდაყოლილი რისკის დიაპაზონი

➢ თანდაყოლილი რისკი უფრო მაღალია ზოგიერთი მტკიცებისა და მასთან 
დაკავშირებული ოპერაციების კატეგორიების, ანგარიშთა ნაშთებისა და განმარტებით
შენიშვნებში გამჟღავნებული ინფორმაციისთვის, ვიდრე სხვებისთვის.

➢ დასკვნა იმის თაობაზე, დიაპაზონში სად არის შეფასებული თანდაყოლილი რისკი, 

შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს სამეურნეო სუბიექტის სპეციფიკის, სიდიდისა და
სირთულის მიხედვით და ითვალისწინებს უზუსტობის ალბათობისა და სიდიდის
შეფასებას და თანდაყოლილ რისკფაქტორებს.

➢ სათანადო სტრატეგიის შემუშავების მიზნით აუდიტორს შეუძლია თანდაყოლილი
რისკის დიაპაზონში არსებითი უზუსტობის რისკების დაყოფა კატეგორიებად, 

საკუთარი შეფასების საფუძველზე. 

➢ თანდაყოლილი რისკის აუდიტორისეული შეფასება მაშინ იქნება მისაღები, როდესაც
რისკებზე რეაგირების მიზნით განსაზღვრული და ჩატარებული დამატებითი
აუდიტორული პროცედურები იქნება შესაფერისი საპასუხო ზომა. 



Page 9

მნიშვნელოვანი რისკი

ძველი განმარტება: გამოვლენილი და შეფასებული არსებითი უზუსტობის
რისკი, რომელიც, აუდიტორის შეფასებით, სპეციალურ აუდიტორულ
განხილვას საჭიროებს

ახალი განმარტება: გამოვლენილი არსებითი უზუსტობის რისკი, 

რომლისთვისაც თანდაყოლილი რისკის შეფასება თანდაყოლილი რისკის
დიაპაზონში ზედა ზღვარს/ბოლო მნიშვნელობას უახლოვდება იმდენად, 

რამდენადაც თანდაყოლილი რისკფაქტორები ახდენს გავლენას უზუსტობის
წარმოქმნის ალბათობისა და პოტენციური უზუსტობის მოსალოდნელი
სიდიდის კონკრეტულ კომბინაციაზე; ან რომელიც მნიშვნელოვან რისკად
მიიჩნევა სხვა ასს-ების მოთხოვნების შესაბამისად;



32



თანდაყოლილი რისკი კონტროლის რისკი
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ასს 315 - ცვლილებები
მაგალითი 1

• ჩატარებული პროცედურების შედეგად აუდიტორმა გამოავლინა, რომ
მარაგების სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებიდან გამომდინარე
არსებობს რისკი, რომ მარაგები არასწორად იქნება წარმოდგენილი.

რელევანტური
მტკიცების

განსაზღვრა

მნიშვნელოვანი
ანგარიშის ნაშთის

განსაზღვრა

თანდაყოლილი
რისკფაქტორების

შეფასება

მოსალოდნელი
უზუსტობის

ალბათობისა და
სიდიდის
შეფასება

რისკის
დიაპაზონში

შეფასების
მინიჭება

მინიმალური მაღალი
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ასს 315 - ცვლილებები
მაგალითი 2

ჩვენი აუდიტის ობიექტი არის ტანსაცმლის მაღაზია, რომელსაც აქვს
გაყიდვები როგორც მაღაზიებიდან ასევე ვებგვერდიდან.

აუდიტის პერიოდისთვის ონლაინ გაყიდვების წილი არის 40%.

რა იქნება არსებითი უზუსტობის რისკი? 

თანდაყოლილი რისკი? 

კონტროლის რისკი?
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ასს 315 - ცვლილებები
მაგალითი 2 - ანალიზი

არსებობს რისკი, რომ ვებგვერდიდან გენერირებული გაყიდვების
ინფორმაცია არ იქნება სრულყოფილი და ზუსტი

არასრული და არაზუსტი ბაზა იქნება დაგენერირებული
ვებსაიტიდან ბუღალტრულ პროგრამაში

რისკი, რომ კლიენტის საბუღალტრო სისტემა და ვებგვერდი
ისე არ იქნება ინტეგრირებული, რომ უზრუნველყოს სწორი და სრული
ინფორმაციის გაცვლა პლატფორებს შორის.

➢ შევაფასოთ თანდაყოლილი რისკი რისფაქტორების საშუალებით

➢ მივანიჭოთ თანდაყოლილ რისკს დიაპაზონში შესაფერისი მნიშვნელობა (დაბალი, 

საშუალო, მაღალი)

➢ ვგეგმავთ კონტროლების ტესტირებას? - შევაფასოთ კონტროლის რისკი
➢ არ ვგეგმავთ კონტროლების ტესტირებას? - კონტროლის რისკის შეფასება არ არის

საჭირო და აურ-ს დარჩება ის შეფასება როგორც თანდაყოლილი რისკი შევაფასეთ.

➢ გამოვიტანოთ დასკვნა არსებითი უზუსტობის რისკის შეფასებასთან
დაკავშირებით.
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ასს 315 - ცვლილებები

• განსხვავება შიდა კონტროლის სისტემაში არსებულ პირდაპირ და
არაპირდაპირ კონტროლებს შორის;

• პროპორციულობის და გრადაციის განხილვები; 

• გაუქმებულია მცირე სამეურნეო სუბიექტებთან დაკავშირებული
მოსაზრებების პარაგრაფები და მასალა ჩართულია ძირითადი ტექსტის
ნაწილში;

• მოცულობითი და დეტალური გახდა ავტომატიზებული
ინსტრუმენტებისა და მეთოდების გამოყენების განხილვა, ასევე
სუბიექტის საინფორმაციო სისტემის შესწავლისა და შეფასების ნაწილი.

• ახალი მოთხოვნა, რომელიც გულისხმობს შეფასების გადასინჯვას
ოპერაციების ისეთ არსებით კატეგორიებთან, ანგარიშთა ნაშთებსა და
განმარტებით შენიშვნებში გამჟღავნებულ ინფორმაციასთან
დაკავშირებით, რომლებიც აუდიტორმა არ მიიჩნია მნიშვნელოვნად. 

სხვა ცვლილებები
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ასს 315 - ცვლილებები

გადასინჯული სტანდარტი ძალაშია იმ პერიოდების ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტისათვის, რომელიც იწყება 2021 წლის 15 დეკემბერს ან ამ თარიღის 

შემდეგ.
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► ნაწილი 2

► აუდიტის ძირითადი
პროცედურების
დოკუმენტირება
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ჩვენ განვსაზღვრავთ და ვატარებთ ძირითად პროცედურებს მტკიცების დონეზე, 
იმისათვის, რომ მოვიპოვოთ საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებები

არსებითი უზუსტობის რისკებზე რეაგირებისათვის და განსაზღვროთ მათი გავლენა
ფინანსურ ანგარიშგებაზე. 

აუდიტორული პროცედურები

პროცედურების
დაგეგმვა

კონტროლების
ტესტები

დეტალური ელემენტების
ტესტები:

100% ტესტირება ან

შერჩევა

ძირითადი
ანალიზური

პროცედურები
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აუდიტორული პროცედურები
აუდიტორული მტკიცებულება

➢საკმარისი - რაოდენობრივი საზომი;

➢რელევანტური - კონკრეტული მტკიცებების განმტკიცების საშუალება;

➢საიმედო- რამდენად სანდო წყაროდან არიას მოპოვებული და შეიძლება თუ
არა ვენდოთ.

შესაფერისი მტკიცებულება = რელევანტურს + საიმედო
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აუდიტორული პროცედურები
მოპოვებული მტკიცებულების ხარისხი

➢გარე წყაროდან მოპოვებული - უფრო მეტად სანდოა, ვიდრე კლიენტისგან
მოპოვებული

➢აუდიტორის მიერ მომზადებული - უფრო მეტად სანდოა ვიდრე კლიენტის
მომზადებული

➢კლიენტის მიერ მომზადებული - სანდოობა დამოკიდებულია კლიენტის შიდა
კონტროლის გარემოზე და ნაკლებად სანდოა ვიდრე პირველი 2 შემთხვევა

➢წერილობითი ფორმები - ზეპირად მოპოვებულ მტკიცებულებასთან
შედარებით წერილობითი ყოველთვის უფრო სანდოა

➢ორიგინალი დოკუმენტაცია -ორიგინალი დოკუმენტების შემოწმება უფრო
სანდოა ვიდრე ასლების.
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ანალიზური პროცედურების ჩატარებისას საჭირო ნაბიჯები

ჩამოაყალიბეთ მოსალოდნელი

შედეგი დასაშვები

„გადახრის/ტოლერანტობის“ 

მითითებით
შეადარეთ რეალური

შედეგები

მოსალოდნელ

შედეგებს

გამოიკვლიეთ

არასათანადო

გადახრები დაადოკუმენტირეთ და

სრულად დაასაბუთეთ

ხელმძღვანელობის მიერ

მოწოდებული

განმარტებები

გააკეთეთ დასკვნა

საკმარისად ზუსტი

მოლოდინის

ჩამოყალიბება
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ელემენტების ტესტები

დოკუმენტური და
ფიზიკური შემოწმება

დაკვირვება

დადასტურება

ხელახლა
შესრულება

გამოთვლა

გამოკითხვა
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► ნაწილი 2

► ძირითადი საშუალებები
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ძირითადი საშუალებები

როდესაც ვგეგმავთ ძირითადი საშუალებების პროცედურებს:

➢ ვიცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს აქტივები ხშირად
ერთეულისთვის მნიშვნელოვანია, არ არის აუცილებელი ანგარიშის
ნაშთები მნიშვნელოვნად შეიცვალოს პერიოდიდან პერიოდში;

➢ ან ცვლილებები (როგორიცაა ცვეთა ან მნიშვნელოვანი კაპიტალური
დამატებები) პროგნოზირებადია ან დადასტურებულია ერთეულის
ჩანაწერებში არსებული მნიშვნელოვანი დოკუმენტაციით;

➢ შესაბამისად, ჩვენი ძირითადი პროცედურები, ჩვეულებრივ
ფოკუსიერებულია მნიშვნელოვანი მიღებებისა და გაცემების
ტესტირებაზე და ანალიტიკურ პროცედურები და ელემენტების ტესტები
მოიცავს ცვეთის, ამოწურვისა და ამორტიზაციის შემოწმებას;

➢ პირველი წლის აუდიტის ფარგლებში ასევე მნიშვნელოვანი პროცედურაა
ძ/ს ფიზიკური დათვალიერება.
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ძირითადი საშუალებები

ძირითადი საშუალებების აუდიტისას განვსაზღვრავთ:

➢ ბალანსზე არსებული ძირითადი საშუალებები ინახება ერთეულის მიერ ან
მესამე მხარის მიერ ერთეულისთვის

➢ ყველა ძირითადი საშუალება, რომელსაც ფლობს ერთეული წარმოდგენილია
ბალანსში

➢ ძირითადი საშუალებები აღრიცხულია შესაბამისი ღირებულებით. 
გაუფასურება სათანადოდ გამოვლენილი, დათვლილი და ასახული. 

➢ კომპანია ფლობს ან აქვს კანონიერი უფლება ბალანსზე არსებულ ყველა
ძირითად საშუალებებზე

➢ ძირითადი საშუალებები და დაკავშირებული ანგარიშები სათანადოდ არის
კლასიფიცირებული, აღწერილი და გამჟღავნებული ფინანსურ ანგარიშგებაში
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ძირითადი საშუალებები

1. ძირ. საშუალებების ბარათისა და რეესტრის შედარება საცდელი ბალანსის
მონაცემებთან;

2. ფიზიკური დათვალიერება (არსებობა)

3. საკუთრებისა და საიჯარო ხელშეკრულებების შემოწმება (უფლებები და
ვალდებულებები)

4. მიღებებისა და გასვლების ტესტირება (შეფასება/არსებობა/სისრულე)

5. ცვეთა, ამოწურვა, ამორტიზაცია (შეფასება)

6. გაუფასურება (შეფასება)

➢ ოქმების, ხელშეკრულებების, სამართლებრივი დოკუმენტებისა და სხვა
დოკუმენტების მიმოხილვა (მაგ. ბანკებისა და სესხის დასტურის წერილები) იმის
დასადასტურებლად, რომ ძირითადი საშუალებები უფლებრივად არ არის
დატვირთული (სისრულე/უფლებები და ვალდებულებები).

➢ რემონტისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების შედარება წინა პერიოდის ხარჯებთან
(შეფასება/სისრულე).
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მიღებები და გასვლები

➢ არსებითი/მნიშვნელოვანი მიღებებისა და გაცემებისთვის შეამოწმეთ შესაბამისი
ინვოისები და სხვა დამხმარე დოკუმენტაცია.

➢ ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია ძირითადი საშუალებების მიღებებისა და
გასვლების შუალედური თარიღით შემოწმება და შემდეგ პერიოდის ბოლოს
დამატებითი ტრანსაქციების ტესტირება.

➢ არსებითი მუხლების შერჩევა და ტესტირება

➢ წარმომადგენლობითი მუხლების შერჩევა და ტესტირება

➢ განსაზღვრეთ საჭიროა თუ არა წარმომადგენლობითი მუხლების შერჩევა
იდენტიფიცირებული რისკების შეფასებიდან გამომდინარე.

➢ შეაფასეთ არსებითი და წარმომადგენლობითი მუხლების ტესტირების შედეგად
შეიძლება თუ არა დასკვნის გაკეთება, რომ ძ/ს-ის მიღებებსა და გასვლებში
არსებითი უზუსტობები არ ფიქსირდება.
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მიღებები და გასვლები

➢ განსაზღვრეთ მიღებებისა და გასვლების მოსალოდნელი მოცულობა ძ/ს-ის
თითოეული კატეგორიისათვის. 

➢ მოლოდინისა და მოსალოდნელი სიზუსტის დონის გათვალისწინებით
განსაზღვრეთ

➢ გამოითვალეთ რეალურ მონაცემებსა და მოსალოდნელ შედეგებს შორის
სხვაობები და შეაფასეთ ხვდება თუ არა ისინი მისაღები გადახრის დონის
ფარგლებში. 

ჩატარებული პროცედურა და შეაფასეთ
პროცედურის შედეგი.
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ცვეთა და ამორტიზაცია

➢ გადაანგარიშება

➢ ძ/ს რეესტრის საფუძველზე გადათვალეთ მიმდინარე პერიოდის ცვეთის
ხარჯი

➢ ან შერჩეულ ძ/ს-ის ცვეთის ხარჯის გადათვლით დარწმუნდით რომ მთლიან
ბაზაში შეცდომები არ არის.

➢ გონივრულობის ტესტი

➢ განსაზღვრეთ ჩაატარებთ თუ არა ცვეთის გონივრულობის ტესტს.
➢ ჩამოაყალიბეთ ცვეთის მოსალოდნელი მოცულობები ძ/ს თითოეული

კატეგორიისთვის
➢ შეადარეთ მოსალოდნელი შედეგები რეალურ ხარჯს და გამოიკვლიეთ

გადახრის მოსალოდნელ დონეზე მეტი სხვაობები

➢ მომსახურების ვადების მიმოხილვა

➢ დაადოკუმენტირეთ განხილვა აქტივების მომსახურების ვადების
გონივრულობის შესახებ და განიხილეთ ცვეთის ნორმების თანმიმდევრულობა
წინა პერიოდთან მიმართებით. 
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ძირითადი საშუალებების გაუფასურება

➢ მიმოიხილეთ მენეჯმენტის შეფასება გაუფასურების ინდიკატორების შესახებ; 

➢ მიმოიხილეთ გაუფასურების ტესტი და შეაფასეთ მისი გონივრულობა;

➢ დაადოკუმენტირეთ ჩატარებული პროცედურა და შესაბამისი შედეგები.
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ძირითადი საშუალებები

პროცედურები, რომლებიც გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა შესაფერისი იყოს:

➢ პროცენტის კაპიტალიზაცია სადაც შესაფერისია (ბასს 23);

➢ იჯარით აღებული აქტივების შემთხვევაში დარწმუნდით, რომ აქტივის
გამოყენების უფლების საბალანსო ღირებულება სწორია (ფასს 16);

➢ დარწმუნდით, რომ აქტივები, რომლებიც აკმაყოფილებს საინვესტიციო ქონების
განმარტებას, სათანადოდ არის კლასიფიცირებული (ბასს 40);

➢ დარწმუნდით, რომ ყველა საინვესტიციო ქონება ასახულია რეალური
ღირებულებით ან თვითღირებულებით (შენიშვნა: რეალური ღირებულება მაინც
უნდა იქნეს წარმოდგენილი გან- მარტებით შენიშვნები-ბასს 40);

➢ რეალური ღირებულებით აღრიცხული აქტივების შემთხვევაში, განიხილეთ
შეფასების გონივრულობა (ბასს 16);

➢ დარწმუნდით, რომ გადაფასების შედეგად მიღებული მოგება და ზარალი სწორად
აღირიცხა (ბასს 16).
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► ნაწილი 2

► მარაგები
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მარაგები

მარაგების აუდიტისას ჩვენ განსაზღვრავთ:

➢ ბალანსზე არსებული მარაგები ინახება კომპანიაში ან მესამე მხარესთან
არსებობის მტკიცება)

➢ ყველა მარაგი, რომელსაც კომპანია ფლობს საანგარიშგებო პერიოდის
ბოლოს აღრიცხულია ბალანსზე. (სისრულის მტკიცება)

➢ მარაგები შეფასებულია მის თვითღირებულებასა და ნეტო სარეალიზაციო
ღირებულებას შორის (NRV) უმცირესით (შეფასების მტკიცება)

➢ კომპანია ფლობს ან აქვს კანონიერი უფლება ბალანსზე არსებულ ყველა
მარაგზე. მარაგები არ არის დაგირავებული ან სხვა მხრივ დატვირთული, 
ან თუ უფლებრივად დატვირთულია ეს ფაქტი გამოვლენილია. (უფლებები
ან ვალდებულებების მტკიცება)

➢ მარაგები სათანადოდ არის კლასიფიცირებული, აღწერილი და
გამჟღავნებული ფინანსურ ანგარიშგებასა და ახსნა-განმარტებით
შენიშვნებში შესაფერისი ფინანსური ანგარიშგების ჩარჩოს შესაბამისად. 
(წარდგენის მტკიცება)
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მარაგები

ძირითადი აუდიტორული პროცედურები:

➢ მარაგების ბარათის მონაცემების და მარაგების საბოლოო ნუსხის შედარება
საცდელ ბალანსთან.

➢ მარაგების ფიზიკური დათვალიერება (არსებობა/სისრულე/უფლებები და
ვალდებულებები)

➢ მესამე მხარესთან არსებული მარაგები (უფლებები და ვალდებულებები)

➢ თვითღირებულებისა და ნეტო სარეალიზაციო ღირებულების ტესტი
(შეფასება)

➢ მარაგების საბოლოო პოზიციამდე მიყვანა (Rollforward procedures)

➢ დროში გამიჯვნის პროცედურა

➢ შეფასება სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაბამისად (შეფასება)

➢ მოძველებული/ნელა მოძრავი მარაგების ტესტირება (შეფასება)
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ფიზიკური დათვალიერება

დამკვეთის ინსტრუქციების მიმოხილვა

➢ თუ ფორმალიზებული ინსტრუქციები არ არის შესაფერისი, განვიხილავთ
დამკვეთის მიერ მარაგების დათვლამდე ჩამოყალიბებულ არაფორმალურ
ინსტრუქციების

➢ ინვენტარიზაციის პროცედურების მიმოხილვის შედეგად განსაზღვრავთ
ფიზიკური დათვალიერების პროცედურებს და სატესტო დათვლების
მოცულობას.

მარაგების დათვლის პროცესზე დაკვირვება

➢ მიყვება თუ არა კომპანია დათვლის ინსტრუქციებს
➢ არსებობს თუ არა ძველი, დაზიანებული და გამოუსადეგარი მარაგები

არსებითი ელემენტების შერჩევა

➢ თუ შესაძლებელია წინასწარ შეარჩიეთ არსებითი ელემენტები სატესტო
დათვლისთვის. 

➢ წარმომადგენლობითი მუხლების შერჩევა
➢ სატესტო დათვლების ჩატარება
➢ დროში გამიჯვნა დათვლის პროცესში
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მესამე მხარესთან არსებული მარაგები

➢ მოითხოვეთ შესაბამისი მარაგების სია

➢ განსაზღვრეთ არსებობისა და სისრულის დამადასტურებელი მეთოდები

➢ დაესწარით და დააკვირდით მარაგების დათვლას
➢ მოამზადეთ და გაგზავნეთ დასტურის წერილები
➢ განიხილეთ პასუხები დასტურის წერილებზე
➢ ალტერნატიული პროცედურები:

შეამოწმეთ:

➢ საქონლის შემოსავლის ზედდებულები
➢ საქონლის გასავლის ზედდებულები
➢ საქონლის დაბრუნების ზედდებულები
➢ შეძენის ინვოისები
➢ გაყიდვების ინვოისები
➢ შესყიდვის ორდერები
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თვითღირებულებისა და ნეტო სარეალიზაციო
ღირებულების ტესტი

გაყიდვის ინვოისების შემოწმება პოსტ.ფაქტუმ:

➢ ანგარიშის თარიღისათვის ბალანსზე არსებულ მარაგებზე გააკეთეთ შერჩევა.

➢ შერჩეული მარაგებისათვის მოითხოვეთ გაყიდვის ინვოისები ანგარიშგების და
შეადარეთ ერთეულის გასაყიდი ფასი და მანამდე აღრიცხულის ფასი.
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მარაგების საბოლოო პოზიციამდე მიყვანის პროცედურები

➢ როცა მარაგების ფიზიკური დათვლა და შესაბამისი სატესტო დათვლები
განხორციელდა შუალედურ თარიღში, ჩაატარეთ პროცედურები, რომლის
საშუალებითაც დათვლის თარიღიდან მოხდება საბოლოო პოზიციამდე(საანგარიშგებო
წლის ბოლომდე) მიყვანა. მნიშვნელოვანია, გაითვალისწინოთ მარაგებზე არსებული
რისკების შეფასება და შუალედურ დათვლასა და ანგარიშგების თარიღს შორის დროის
მონაკვეთის ხანგრძლივობა.

➢ განსაზღვრეთ ხომ არ უნდა ჩაატაროთ დამატებითი პროცედურები გადაანგარიშებულ
პერიოდში სპეციფიკურ ელემენტებზე. 

➢ როცა მარაგებთან დაკავშირებული არსებითი უზუსტობის რისკები შეფასებული გაქვთ
საშუალოზე მეტად, მიზანშეწონილია გადაანგარიშების პროცედურა წარმოდგენილი
იყოს დეტალურად და ჩაატაროთ გადაანგარიშებულ პერიოდზე არსებული
ტრანზაქციების დეტალური ტესტირება.
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მარაგები - დროში გამიჯვნა

ანალიზური პროცედურები დროში გამიჯვნისთვის:

➢ განსაზღვრეთ მარაგების მოსალოდნელი მოძრაობის მოცულობა (გასვლა/შემოსვლა) 
დროში გამიჯვნის თარიღის წინა და შემდეგ პერიოდებზე. გამოიყენეთ გაყიდვების
პროგნოზები, წინა პერიოდების მოცულობები და ნებისმიერ ცოდნა სუბიექტის
შესახებ.

➢ განსაზღვრეთ გადახრის დიაპაზონი - ის მოცულობა რომლის ფარგლებში მოქცეული
სხვაობა მოსალოდნელ და რეალურ შედეგს შორის მისაღები იქნება და არ საჭიროებს
დამატებით კვლევას.

➢ გამოითვალეთ გადახრა მოსალოდნელ და რეალურ შედეგებს შორის და ის გადახდები
რომლების გადახრის დიაპაზონს ცდებია გამოიკვლიეთ, რამდენად შესაფერისია. 

➢ დაადოკუმენტირეთ ყველა ჩამოთვლილი ნაბიჯი და ჩამოაყალიბეთ შესაბამისი
დასკვნა გამოყენებული ინფორმაციის სანდოობის გათვალისწინებთ.
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მარაგები

სხვა პროცედურები:

➢ მარაგების ბრუნვა

გამოთვალეთ მიმდინარე და გასულ პერიოდებზე სხვადასხვა კოეფიციენტები და
შეადარეთ ერთმანეთს. მაგ: გაყიდული პროდუქციის თვითღირებულება/საშუალო
მარაგებთან. მარაგების ბრუნვის შემცირება როგორც წესი შესაძლოა ნიშნავდეს ზედმეტად
შეფასებული მარაგების ან უმოძრაო მარაგების არსებობს, რაც დამატებით უნდა იქნეს
გამოკვლეული.

➢ ანალიზური პროცედურები

ჩაატარეთ ისეთი ანალიზური პროცედურები როგორიცაა მიმდინარე პერიოდის ნაშთების
შედარება წინა პერიოდთან, ან ბიუჯეტით დაგეგმილთან და ახსენით განსხვავებები.

➢ საკუთარი წარმოების მარაგების შემთხვევაში სესხის პროცენტის კაპიტალიზაცია
შესაძლებელია შესაფერისი იყოს თუ მარაგების გარკვეული კატეგორია აკმაყოფილებს
განსაკუთრებული აქტივის განმარტებას.

➢ პრომო/სარეკმალო მასალების არსებობის შემთხვევაში დარწმუნდით, რომ აღნიშნული
ელემენტები აღიარებულია ხარჯებში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ითვლება, 
რომ მათ წმინდა სარეალიზაციო ღირებულება გააჩნიათ.

➢ იმ შემთხვევაში, სადაც მარაგები ფასდება ხარჯებთან დაკავშირებით გაკეთებულ
ჩანაწერებზე დაყრდნობით, შეამოწმეთ ხარჯების ჩანაწერების სიზუსტე - არსებითი
ხარჯების გადანაწილების, შრომითი დანახარჯებისა და ზედნადები ხარჯების
გონივრულობის შემოწმების გზით.
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► ნაწილი 2

დებიტორები და კრედიტორები
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სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნების აუდიტისას განსაზღვრავთ:

➢ ბალანსზე წარმოდგენილი ყველა სავაჭრო დებიტორული დავალიანება წარმოადგენს
ერთეულის მოთხოვნას (არსებობის მტკიცება).

➢ ერთეულის ყველა მოთხოვნა წარმოდგენილია ბალანსზე(სისრულის მტკიცება).

➢ სავაჭრო მოთხოვნები წარმოდგენილია მათი ანაზღაურებადი ღირებულებით( 
სავაჭრო მოთხოვნების საბალანსო ღირებულება სწორად არის წარმოდგენილი
შესაბამისი ანარიცხებით საეჭვო მოთხოვნებთან დაკავშირებით) (შეფასების
მტკიცება).

➢ ანგარიშგების თარიღისათვის ერთეული ფლობს ან კანონიერი უფლება აქვს
ბალანსში წარმოდგენილ ყველა მოთხოვნაზე (უფლებებისა და ვალდებულებების
მტკიცება).

➢ მოთხოვნები სათანადოდ არის კლასიფიცირებული, აღწერილი და გამჟღავნებული
ფინანსურ ანგარიშგებასა და ახსნა-განმარტებით შენიშვნებში შესაფერისი
ფინანსური ანგარიშგების ჩარჩოს შესაბამისად (წარდგენის მტკიცება).
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სავაჭრო მოთხოვნები

ძირითადი აუდიტორული პროცედურები

➢ ბარათის შედარება საცდელ ბალანსთან

➢ არსებობის დადასტურება

➢ დროში გამიჯვნა

➢ უიმედო ვალების მიმოხილვა (საეჭვო მოთხოვნების რეზერვი)

➢ ბალანსები საკრედიტო ნაშთით

➢ უცხოურ ვალუტაში მისაღები დებიტორული დავალიანებები

სხვა პროცედურები

➢ დაკავშირებული მხარეები

➢ ძირითად მომხმარებლებში ცვლილებების მიმოხილვა

➢ ანალიზური პროცედურები (მოთხოვნები როგორც გაყიდვების პროცენტულობა, 
მოთხოვნების ბრუნვა)



Page 44

არსებობის დადასტურება

➢ მესამე მხარის მახასიათებლები/ადგილმდებარეობა
➢ მესამე მხარის მზაობა
➢ რამდენად ადვილად დადასტურებადია მოთხოვნილი ინფორმაცია

ინფორმაციის
➢ მენეჯმენტის უარი დასტურის წერილის გაგზავნაზე

➢ პოზიტიური დადასტურება (ეთანხმება თუ არა წარმოდგენილ
ინფორმაციას/ან წარმოგვიდგინოს მოთხოვნილი ინფორმაცია)

➢ ნეგატიური დადასტურება (გვიპასუხონ მხოლოდ მაშინ თუ არ
ეთანხმებიან ინფორმაციას)

➢ ელექტრონული დადასტურება



Page 45

დროში გამიჯვნა

➢ გაყიდვების ბიუჯეტის, წინა წლის მონაცემებზე და ერთეულის გარემოს შესწავლიდან
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე განსაზღვრეთ გაყიდვების მოსალოდნელი
მოცულობები ანგარიშგების თარიღის წინა და მომდევნო პერიოდისთვის;

➢ განსაზღვრეთ მისაღები გადახრის დონე;

➢ გამოთვალეთ სხვაობები მოსალოდნელ და რეალურ შედეგებს შორის;

➢ გამოიკვლიეთ ის სხვაობები რომლებიც არ ექცევა მისაღები გადახრის დონის დიაპაზონში;

➢ დაადოკუმენტირეთ პროცედურა და შეაფასეთ მიღებული შედეგები.

➢ მოითხოვეთ ანგარიშგების პერიოდის წინა და მომდევნო პერიოდისთვის ტრანზაქციები;

➢ გააკეთეთ შერჩევა და დოკუმენტურად გადაამოწმეთ შესაბამის პერიოდში არის თუ არა
გაყიდვების ტრანზაქციები აღრიცხული დოკუმენტში მითითებული თარიღიდან
გამომდინარე.

➢ შეამოწმეთ საქონლის გაგზავნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
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უიმედო ვალების მიმოხილვა

➢ მოიპოვეთ და მიმოიხილეთ კლიენტის პოლიტიკა ხანდაზმულ დებიტორულ
დავალიანებებთან მიმართებით, შეაფასეთ პოლიტიკის გონივრულობა.

➢ მოიპოვეთ ხანდაზმული დებიტორული დავალიანებების ჩამონათვალი და შეუჯერეთ
შესაბამის ბარათზე ასახულ, ძირითად სავაჭრო დებიტორული დავალიანების მაჩვენებელს.

➢ მიმოიხილეთ ვადაგადაცილებული დებიტორული დავალიანებებისათვის, რათა დადგინდეს, 

რომ მოხდება მათი ანაზღაურება. 

➢ აუდიტორის ანგარიშის შედგენის თარიღისთვის, ნებისმიერ დაუფარავ დებიტორული
დავალიანების ნაშთთან მიმართებაში, რომელიც სამუშაო არსებითობას აღემატება
(ინდივიდუალურად ან მთლიანობაში), განახორციელეთ დადასტურების პროცედურები. 

➢ დარწმუნდით, რომ ისეთი დებიტორულ დავალიანებისთვის, რომლებიც უიმედო ჩაითვალა, 

შექმნილია შესაბამისი ანარიცხი. 
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სავაჭრო ვალდებულებები

სავაჭრო ვალდებულებების აუდიტისას განვსაზღვრავთ:

➢ ყველა ვალდებულება, რომელიც ბალანზეა ასახული ნამდვილად არის ერთეულის
დავალიანება,  საქონლისა და მომსახურების მოწოდებით, მომწოდებლების ან სხვა
კრედიტორების მიმართ წარმოშობილი. (არსებობის მტკიცება).

➢ ყველა ვალდებულება რომელსაც ფლობს ერთეული ასახულია ბალანსზე
(სისრულის მტკიცება).

➢ სავაჭრო ვალდებულებები ასახულია ანგარიშგების თარიღისათვის გადასახდელი
ოდენობით (შეფასების მტკიცება).

➢ ბალანსზე ასახული ვალდებულებები ნამდვილად ერთეულის გადასახდელი
ვალდებულებებია(უფლებებისა და ვალდებულებების მტკიცება).

➢ ვალდებულებები სათანადოდ არის კლასიფიცირებული, აღწერილი და
გამჟღავნებული ფინანსურ ანგარიშგებასა და ახსნა-განმარტებით შენიშვნებში
შესაფერისი ფინანსური ანგარიშგების ჩარჩოს შესაბამისად(წარდგენის მტკიცება).
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სავაჭრო ვალდებულებები

ძირითადი პროცედურები:

➢ სავაჭრო ვალდებულებების ბარათის შედარება საცდელ ბალანსთან;

➢ უჩვეულო ელემენტების მიმოხილვა

➢ დროში გამიჯვნა

➢ აღურიცხავი ვალდებულებების მოძიება (unrecorded trade payables)

➢ კლასიფიცირება ვადის მიხედვით

სხვა პროცედურები

➢ ბალანსების დადასტურება

➢ წინა პერიოდის მიმოხილვა
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უჩვეულო ელემენტების მიმოხილვა

➢ მოითხოვეთ სავაჭრო ვალდებულებების სია და დააიდენტიფიცირეთ ვალდებულებები
სადებეტო ნაშთებით. 

➢ გამოიკვლიეთ სადებეტო ნაშთების მქონე ვალდებულებები და განიხილეთ მათი
კლასიფიკაციის სისწორე. 

➢ ვალდებულებების სიაში დააიდენტიფიცირეთ უჩვეულო მომწოდებლები ან სხვა
უჩვეულო ან მოულოდნელი ნაშთები და მოითხოვეთ მათი დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია. 

➢ ჩატარებული პროცედურიდან გამომდინარე განსაზღვრეთ ხომ არ არის საჭირო
დამატებითი პროცედურები.

➢ დაადოკუმენტირეთ პროცედურის შინაარსი და შედეგები.
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აღურიცხავი ვალდებულებების მოძიება

აღურიცხავი ვალდებულებების მოძიება კეთდება ანგარიშგების თარიღის შემდგომ
პერიოდზე:

➢ მოითხოვეთ ერთეულის ინვოისების ბაზა ანგარიშგების შემდგომ გამოსაკვლევ
პერიოდზე და გადაამოწმეთ ხომ არ უნდა იყოს ასახული შესაბამისი ტრანზაქციები
მიმდინარე პერიოდში. 

➢ შეამოწმეთ მნიშვნელოვანი თანხის გადარიცხვები მომწოდებლებთან ანგარიშების
თარიღის შემდგომი პერიოდისთვის და დოკუმენტების საფუძველზე გადაამოწმეთ
იყო თუ არა შესაბამისი ვალდებულება აღიარებული სწორ პერიოდში. 

➢ ჩაატარეთ სხვა პროცედურები, როგორიც არის ოქმებისა და ხელშეკრულებების
მიმოხილვა, აღურიცხავი ვალდებულებების მოძებნის მიზნით
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► ნაწილი 2

► შემოსავალი
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შემოსავალი

შემოსავლის აუდიტისას განვასზღვრავთ:

➢ მოგება-ზარალში წარმოდგენილი გაყიდვები მოიცავს მომხარებლებისთვის
საქონლისა და მომსახურების მიწოდებით წარმოქმნილ შემოსავალს საანგარიშგებო
პერიოდისთვის. (არსებობის/წარმოშობის მტკიცება)

➢ საანგარიშგებო პერიოდში ერთეულის მიერ განხორციელებული ყველა გაყიდვა
ასახულია მოგება-ზარალში (სისრულის მტკიცება)

➢ შემოსავალი ასახულია შესაფერისი ოდენობით. (შეფასების მტკიცება)

➢ შემოსავალი სათანადოდ არის კლასიფიცირებული, აღწერილი და გამჟღავნებული
ფინანსურ ანგარიშგებასა და ახსნა-განმარტებით შენიშვნებში შესაფერისი
ფინანსური ანგარიშგების ჩარჩოს შესაბამისად (წარდგენის)
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შემოსავალი

ძირითადი აუდიტორული პროცედურები:

➢ შემოსავლის აღიარების პროცედურები

➢ დროში გამიჯვნა- იგივეა რას სავაჭრო მოთხოვნების შემთხვევაში

სხვა ანალიზური პროცედურები:

➢ შეადარეთ გაყიდვების მონაცემები ბიუჯეტირებულსა და წინა პერიოდის
მონაცემებს პროდუქტებისა და გეოგრაფიული ზონების მიხედვით. 

➢ გამოითვალეთ სხვადასხვა კოეფიციენტი და შეადარეთ წია პერიოდისას. მაგ. 
მოგების მარჟა, საშუალო დღიური გაყიდვები და ა.შ.
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შემოსავლის აღიარების პროცედურები

➢ ჩაატარეთ ანალიზი გაყიდვების მონაცემებზე თვეების ჭრილში, პროდუქტების
ჭრილში და ა.შ

➢ გამოკითხეთ გაყიდვებისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის წარმომადგენლები
უჩვეულო ტრანზაქციების შესახებ

➢ მოითხოვეთ და მიმოიხილეთ გაყიდვის ხელშეკრულებების პირობები, გაყიდვების
პირობებისა დაბრუნების პოლიტიკის ჩათვლით. 

საანგარიშგებო პერიოდის ტრანზაქციები, 
(საბითუმო გაყიდვების შემთხვევაში შედეგიანი იქნება დოკუმენტების

მაგ, შესაბამისი ხელშეკრულებების დატესტვა, ხოლო საცალო გაყიდვების
შემთხვევაში დოკუმენტური დადასტურება დიდი შედეგს არ მოიტანს).

განიხილეთ სავაჭრო მოთხოვნებზე განხორციელებული პროცედურების შედეგები
შემოსავლებთან მიმართებით. 
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► ნაწილი 2 

► შეჯამება
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ძირითად აუდიტორულ პროცედურებთან დაკავშირებული
მნიშვნელოვანი საკითხები

➢ როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში დებიტორული დავალიანების არსებობის
დასადასტურებლად დასტურის წერილები არის სავალდებულო პროცედურა;

► მხოლოდ შედარების აქტების საფუძველზე დებიტორების დადასტურება ვერ
ჩაითვლება საკმარის და შესაფერის მტკიცებულებად;

► თუ გადაწყვეტთ, რომ დებიტორების არსებობის დასადასტურებლად დასტურის
წერილების მოთხოვნა არ არის საჭირო უნდა დაადოკუმენტიროთ დასაბუთებული
მიზეზები აუდიტის ფაილებში;

► იმ შემთხვევაში, თუ დასტურის წერილზე პასუხი მივიდა პირდაპირ კლიენტთან, 
ვგზავნით ახალ წერილს, ან ვუკავშირდებით მესამე მხარეს და ვთხოვთ ჩვენ
გამოგვიგზავნოს დასტურის წერილი მეილის ან ფოსტის საშუალებით. მესამე
მხარესთან გარკვევის გარეშე, კლიენტთან მისული პასუხის პირდაპირ გამოყენება
როგორც საიმედო მტკიცებულების არ არის მიზანშეწონილი.
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ძირითად აუდიტორულ პროცედურებთან დაკავშირებული
მნიშვნელოვანი საკითხები

პროცედურისთვის პერიოდის ხანგრძლივობის არჩევა
პროფესიული განსჯის საკითხია და შესაძლებელია სხვადასხვა აუდიტისთვის
განსხვავებული იყოს.

მოსალოდნელი შედეგებისა და მისაღები გადახრის
დონის განსაზღვრისას, მიზანშეწონილია სამუშაო ფაილებში დეტალურად
დაადოკუმენტიროთ თქვენ მიერ გაკეთებული დაშვებები და ინფორმაცია იმაზე,
რა მონაცემებსაც ეყრდნობით ამ დაშვებების გაკეთებისას.

➢ ნებისმიერი ანგარიშის ბარათის შედარების დროს საცდელ ბალანსთან, ასევე
.
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