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შე სა ვა ლი
 აუდ იტ ის გან ვი თა რე ბას ხან გრძლი ვი ის ტო რია 

აქ ვს. მი სი წარ მო შო ბა ად რე ული პე რი ოდ იდ ან იღ-
ებს სა თა ვეს. მეც ნი ერ ებ ის გა მოკ ვლე ვით უკ ვე 6000 
წლის წინ კა ცობ რი ობა მი მარ თავ და გარ კვე ულ აღ-
რიცხვას, რად გან არ სე ბუ ლი ოჯ ახ ებ ის, ტო მე ბის, 
ჯა რის შე ნახ ვა მო ითხოვ და სახ სრე ბის მო ბი ლი ზე-
ბას და მიზ ნობ რი ვად ხარ ჯვას. ის ტო რი ის გან მავ-
ლო ბა ში აღ რიცხვა ვი თარ დე ბო და და იხ ვე წე ბო და. 
აღ რიცხვას სწავ ლობ დნენ და მას ზე ცნო ბე ბი შე მო-
ნა ხუ ლია ჯერ კი დევ ან ტი კუ რი ეპ ოქ იდ ან. 

 არ ის ტო ტე ლემ თა ვის ნაშ რომ ში ,,პო ლი ტი კა” 
მო იხ სე ნია აღ რიცხვა, მი სი რე ვი ზია და აუდ იტი, 
რო გორც კონ ტრო ლის ნა წი ლი. მი სი აზ რით, აუდ-
იტ ორი უნ და გა უტ ოლ დეს ბუ ღალ ტერს და არ უნ და 
მო ექ ცეს შე სა მოწ მებ ლე ბის ზე გავ ლე ნის ქვეშ. აუდ-
იტი არ ის ლა თი ნუ რი სიტყვა და ნი შავს მოს მე ნას.

 სა ქარ თვე ლო შიც არ სე ბობ დნენ შე სა ბა მი სი 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, რო მელ თაც ევ ალ ებ ოდ ათ 
სახ სრე ბის შეგ რო ვე ბა, შე ნახ ვა და მა თი მიზ ნობ რი-
ვად და ხარ ჯვა. აუდ იტ ის პრო ცე სი კა ცობ რი ობ ის 

აუდ იტ ის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცი ებიაუდ იტ ის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცი ები

გან ვი თა რე ბის თან მდე ვი პრო ცე სი და მი სი გა ნუ-
ყო ფი ლი ნა წი ლია.

 საბ ჭო ური პე რი ოდ ის საქ რთვე ლო ში სა ხელ-
მწი ფო ორ გა ნო ები ახ ორ ცი ელ ებ დნენ კონ ტროლს 
– რე ვი ზი ას, რო მე ლიც ად მი ნის ტრა ცი ულ, სა ვალ-
დე ბუ ლო ხა სი ათს ატ არ ებ და, ხო ლო სა ბაზ რო 
ურ თი ერ თო ბა ზე გა დას ვლი სას სა ქარ თვე ლო ში 
შე იც ვა ლა სი ტუ აცია, ჩა მო ყა ლიბ და თა ვი სუ ფა ლი 
მე წარ მე ობა, გზა გა ეხ სნა კერ ძო სა მარ თლებ რი ვი 
სუ ბი ექ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას სხვა დას ხვა სფე-
რო ებ ში, მომ რავ ლდნენ ფირ მე ბი და კომ პა ნი ები, 
გან ხორ ცი ელ და ინ ვეს ტი ცი ები არ ამ არ ტო ქვეყ ნის 
შიგ ნით, არ ამ ედ ქვეყ ნის გა რე და ნაც. პო ლი ტი კუ რი 
ვი თა რე ბის შეც ვლას თან ერ თად სა ჭი რო შე იქ მნა 
შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს შექ მნა, რომ ლის 
სა შუ ალ ებ ით აც შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბო და ამ ფირ-
მე ბის და კომ პა ნი ებ ის ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
საქ მი ან ობ ის კონ ტრო ლი. სა ქარ თვე ლომ აირ ჩია 
და სავ ლუ რი მო დე ლი და ამ მი მარ თუ ლე ბით გა და-
იდ გა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი. 

 აუდ იტი გა ნი მარ ტე ბა, რო გორც პრო ცე სი, 

ან ოტ აცია
 სა მეც ნი ერო ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია აუდ იტ ის არ სი, მიზ ნე ბი, რო ლი და მნიშ ვნე-

ლო ბა სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში, აუდ იტ ის სა ფუძ ვლე ბი, რე გუ ლი რე ბა და 
გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში, ას ევე, აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
გა მოც დი ლე ბა უცხო ურ ქვეყ ნებ ში. მას ში მნიშ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი ეთ მო ბა აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ სა კითხებს, წარ მოდ გე ნი ლია აუდ იტ ური დას კვნის შედ-
გე ნის პრო ცე დუ რე ბი, მი სი სტრუქ ტუ რა, ფორ მა, ში ნა არ სი და სტა ტუ სი. გან ხი ლუ ლია 
აგ რეთ ვე, აუდ იტ ის დას რუ ლე ბის შემ დგო მი ეტ აპ ის - აუდ იტ ური დას კვნის (აქ ტის, 
ცნო ბის) გან ხილ ვის, მი სი გა სა ჩივ რე ბის პრო ცე სი, გა მოვ ლე ნილ შე დე გებ ზე რე აგ ირ-
ებ ის ფორ მე ბი და სა მარ თლებ რი ვი ას პექ ტე ბი. 

საკვანძოსიტყვები:აღ რიცხვა, აუდ იტი, სტან დარ ტე ბი, რე გუ ლი რე ბა.
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რო მელ საც ახ ორ ცი ელ ებს და მო უკ იდ ებ ელი აუდ-
იტ ორი ან აუდ იტ ორ ული ფირ მა. აუდ იტ ის მი ზა ნია 
შე საძ ლებ ლო ბა მის ცეს აუდ იტ ორს გა მო ხა ტოს 
თა ვი სი მო საზ რე ბა იმ ის შე სა ხებ, მომ ზა დე ბუ ლია 
თუ არა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი სა ფუძ ვლე ბის შე სა ბა-
მი სად ყვე ლა არ სე ბი თი ას პექ ტის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. აუდ იტ ორი არ ის პი რი, რო მელ საც აუდ იტ ზე 
სა ბო ლოო პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკ ის რე ბა; ეს ცნე ბა 
ას ევე გა მო იყ ენ ება აუდ იტ ური ფირ მის აღ სა ნიშ-
ნა ვა დაც. „აუდ იტ ორი“ აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ ში გა მო იყ ენ ება ორ ივე შემ თხვე ვა ში: 
რო დე საც სა უბ არია აუდ იტ ზე და მა ში ნაც რო დე საც 
სრულ დე ბა აუდ იტ თან და კავ ში რე ბუ ლი რო მე ლი მე 
მომ სა ხუ რე ბა. თუმ ცა ეს არ გუ ლის ხმობს იმ ას, რომ 
პი როვ ნე ბა, რო მე ლიც ას რუ ლებს აუდ იტ თან და კავ-
ში რე ბულ მომ სა ხუ რე ბას აუც ილ ებ ლად უნ და იყ ოს 
სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტ ორი. [2]

 და სავ ლეთ ში და ამ ერ იკ აში დი დი ხა ნია გავ-
რცელ და და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ის საქ მი ან ობა, 
რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც ნე ბის მი ერ ეკ ონ ომ იკ ურ 
სუ ბი ექ ტს შე უძ ლია მო იწ ვი ოს და მო უკ იდ ებ ელი 
აუდ იტ ორი და გა ნა ხორ ცი ელ ოს თა ვი სი ბუ-
ღალ ტრუ ლი საქ მი ან ობ ის შე მოწ მე ბა, რა თა აღ-
მოფხვრას შეც დო მე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. აქ ვე უნ-
და აღ ვნიშ ნოთ, რომ აუდ იტი არ მო იც ავს მხო ლოდ 
შე მოწ მე ბას და შეც დო მე ბის აღ მო ჩე ნას, არ ამ ედ მას 
შე უძ ლია აგ რეთ ვე რე კო მენ და ცი ის გა ცე მა იმ ღო-
ნის ძი ებ ებ ის შე სა ხებ, რო მე ლიც უნ და ჩა ტარ დეს, 
რა თა აღ მო იფხვრას ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და ობი ექ ტმა 
შეძ ლოს გა ნაგ რძოს თა ვი სი საქ მი ან ობა და შე სა ბა-
მი სად გან ვი თა რე ბა.

 ამ ჟა მად, მსოფ ლი ოში გავ რცე ლე ბუ ლია ორი 
სა ხის აუდ იტი: 
 სა ხელ მწი ფოს მი ერ შექ მნი ლი მა კონ ტრო ლე-

ბე ლი ორ გა ნო, რო მელ საც უფ ლე ბა აქ ვს შე ამ ოწ მოს 
სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სა მარ თლის სუ ბი ექ ტე ბიც;
 და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტი, რომ ლის მოწ ვე ვა 

შე უძ ლია ნე ბის მი ერ სუ ბი ექ ტს ნე ბა ყოფ ლო ბით, 
რა თა შე ამ ოწ მოს თა ვი სი არ ამ არ ტო წლი ური სა-
ბუ ღალ ტრო ან გა რიშ გე ბა, არ ამ ედ მი იღ ოს რე კო-
მენ და ცი ებ იც.

 აუდ იტ ის აუც ილ ებ ლო ბა და შე საძ ლებ ლო ბე-
ბი გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა 1929-1933 წწ-ში 
მსოფ ლიო კრი ზი სის პე რი ოდ ში, რო დე საც გავ-
რცე ლე ბუ ლი იყო ფი ნან სუ რი მა ქი ნა ცი ები. სა ჭი რო 
გახ და ამ პრობ ლე მის აღ მოფხვრა. ინ ვეს ტო რებს, 
მე წარ მე ებს და სა ხელ მწი ფოს უნ და ემ ოქ მე დათ, ისე 

რომ ზა რა ლი აეც დი ნათ. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბით მოწ-
მდე ბო და ობი ექ ტე ბის საქ მი ან ობა და ნა თელს ხდი-
და თუ რა სი ტუ აცია იყო სი ნამ დვი ლე ში. აუდ იტ ის 
სა შუ ალ ებ ით მო ხერ ხდა კრი ზი სი დან გა მოს ვლა. [3]

 აუდ იტ ის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცი ებ ის დე ბუ ლე-
ბა ში, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნდა 1973 წელს ამ ერ იკ ის 
ბუ ღალ ტერ თა ას ოცი აცი ის მი ერ, გა ნი მარ ტა: “აუდ-
იტი ეწ ოდ ება ეკ ონ ომ იკ ურ ქმე დე ბა თა და მოვ ლე-
ნა თა შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ცნო ბე ბის ობი ექ ტუ რი 
შეკ რე ბი სა და შე ფა სე ბის სის ტე მა ტურ პრო ცესს, იმ 
მიზ ნით, რომ გა ნი საზღვროს დად გე ნილ კრი ტე რი-
უმ ებ თან ამ მტკი ცე ბე ბის შე სა ბა მი სო ბის ხა რის ხი 
და შე მოწ მე ბის შე დე გე ბი გა და ეც ეს და ინ ტე რე სე-
ბულ პი რებს“. [1]

 მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ დო ნე ზე აუდ იტი ით ვლე ბა, 
სა ბაზ რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ელ ემ ენ ტად, სა დაც 
ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს, 
რად გან ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა შუ ალ ებ ით 
ხდე ბა ობი ექ ტის მდგო მა რე ობ ის შე ფა სე ბა და მი-
ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გა დამ წყვეტ როლს ას რუ-
ლებს გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, ინ ფორ მა ცი ის 
მიმ ღე ბი არი ან მე ნე ჯე რე ბი, დამ ფუძ ნე ლე ბი და 
სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი. ამ იტ ომ აც აუდ-
იტი გახ და იმ ის გა რან ტი, რომ შე მოწ მე ბის შემ დეგ 
ობი ექ ტის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის შე დე გე ბი 
იქ ნე ბა უტყუ არი. აუდ იტი პირ ველ რიგ ში ტარ დე ბა 
დამ ფუძ ნე ბე ლე ბის ინ იცი ატ ივ ით, რა თა შე ამ ოწ მონ 
მე ნე ჯე რი (და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კი), თუ რამ დე ნად 
კე თილ სინ დი სი ერ ად წარ მარ თავს ის საქ მი ან ობ ას. 
მე ორ ეს მხრივ, თვით მე ნე ჯე რის ინ ტე რე სებ შიც 
არ ის მო იწ ვი ოს აუდ იტ ორი, რა თა აღ მოფხვრას 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და შე უს აბ ამ ოს სტან დარ ტებს ობი-
ექ ტის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობა. ბო ლო დროს აუდ-
იტ ის მნიშ ვნე ლო ბა უფ რო ამ აღ ლდა. მან არა მხო-
ლოდ მა კონ ტრო ლე ბე ლი, არ ამ ედ სა კონ სულ ტა ციო 
სა ხე მი იღო. ამ იტ ომ აც ფირ მებ მა და კომ პა ნი ებ მა 
შექ მნეს ახ ალი თა ნამ დე ბო ბა - ში და აუდ იტ ორი. 

 ყვე ლა და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ორი, სა ნამ 
და იწყებს აუდ იტ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას, დებს ხელ-
შეკ რუ ლე ბას, სა დაც მი თი თე ბუ ლია ორ ივე მხა რის 
პი რო ბე ბი, ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შაო, ანუ თუ რა 
უნ და შე მოწ მდეს და რათ ქმა უნ და ან აზღა ურ ებ-
აც. ხელ შეკ რუ ლე ბა ში დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება 
ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შა ოს ვა დებ საც, ხო ლო ვა დე ბი 
და მო კი დე ბუ ლია შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შაოების 
მო ცუ ლო ბა ზე. აუდ იტ ორი პირ ველ რიგ ში გარ-
კვე ული უნ და იყ ოს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სა კითხებ ში კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. აუდ-
იტ ორ ული ფირ მე ბი ცდი ლო ბენ ჰყავ დეთ სხდას-
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ხვა სფე როს აუდ იტ ორი, რა თა შეძ ლონ კლი ენ ტს 
შეს თა ვა ზონ მრა ვალ მხრი ვი მომ სა ხუ რე ბა. თუ 
შე სა მოწ მე ბე ლი ობი ექ ტი დი დია და გან სა ხორ ცი-
ელ ებ ელია მას შტა ბუ რი სა მუ შაო, მა შინ ად გილ ზე 
მუ შა ობს ჯგუ ფი, რო მელ საც ხელ მძღვა ნე ლობს 
მთა ვა რი აუდ იტ ორი, რო მე ლიც ან აწ ილ ებს შე-
სას რუ ლე ბელ სა მუ შა ოს და ამ ოწ მებს მათ. სა ბო-
ლო ოდ მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი თავს იყ რის მთა ვარ 
აუდ იტ ორ თან. მაგ რამ ზოგ ჯერ ობი ექ ტი ის ეთი 
პა ტა რაა, რომ შე უძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე აუდ იტ-
ორ ის სა მუ შაო ად გი ლით უზ რუნ ველ ყო ფა და ერ თი 
აუდ იტ ორ იც საკ მა რი სი იქ ნე ბა. ამ იტ ომ აც სა ნამ 
და იწყე ბა აუდ იტ ორ ული სა მუ შაოები, აუდ იტ ორ ები 
წი ნას წარ გა დი ან ობი ექ ტზე და აფ ას ებ ენ ობი ექ ტის 
მდგო მა რე ობ ას თუ რა მო ცუ ლო ბის სა მუ შაო არ ის 
ჩა სა ტა რე ბე ლი, რა დრო დას ჭირ დე ბა და რამ დე ნი 
აუდ იტ ორი დას ჭირ დე ბა. აუდ იტ ორი შე მოწ მე ბას 
ატ არ ებს პირ ვე ლა დი დო კუ მენ ტე ბის სა შუ ალ ებ ით, 
რა თა შეძ ლოს მაქ სი მა ლუ რად უტყუ არი ინ ფორ მა-
ცია მი იღ ოს და ჩა მო აყ ალ იბ ოს აზ რი შე მოწ მე ბუ ლი 
ფაქ ტე ბის შე სა ხებ და გან საზღვროს თუ რამ დე ნად 
შე სა ბა მე ბა ეს ფაქ ტე ბი კრი ტე რი უმ ებს.

 მსოფ ლი ოში მრა ვა ლი ფირ მაა, რო მე ლიც ეწ ევა 
აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ ას და კლი ენ ტის თვის ძნე ლია 
მათ შო რის გა აკ ეთ ოს არ ჩე ვა ნი, ამ იტ ომ გა დაწყვე ტი-
ლე ბებს იღ ებ ენ: პო პუ ლა რო ბის, რე პუ ტა ცი ის, ცნო ბა-
დო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის 
და კომ პა ნი ებ ის სიმ რავ ლის გა მო, არ სე ბობს დი დი და 
ძლი ერი კონ კუ რენ ცია მათ შო რის, გან სხვა ვე ბუ ლია 
მომ სა ხუ რე ბის გა ნაკ ვე თი და ხა რის ხი. ყვე ლა კლი ენ-
ტს სურს, რომ მი იღ ოს სა იმ ედო ინ ფორ მა ცია თა ვი სი 
ობი ექ ტის შე სა ხებ, ამ იტ ომ მი მარ თავს გა მოც დილ 
აუდ იტ ორ ულ ფირ მას, რო მე ლიც ცნო ბი ლია კარ გი 
რე პუ ტა ცი ით. შე მოწ მე ბი სას აუდ იტ ორი შე იძ ლე ბა 
წა აწყდეს ობი ექ ტის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ არ აკ ან-
ონი ერ საქ მი ან ობ ას, რო მე ლიც კა ნო ნით იკ რძა ლე ბა. 
ამ შემ თხვე ვა ში აუდ იტ ორ მა უნ და იმ ოქ მე დოს სა ერ-

თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის და სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. 

დას კვნა
აუდ იტს ატ არ ებს სა ხელ მწი ფოც, თა ვი სი უფ ლე-

ბა მო სი ლი სტრუქ ტუ რე ბის მეშ ვე ობ ით. მა თი მი ზა-
ნია გა ირ კვეს თუ რამ დე ნად შე ეს აბ ამ ება ობი ექ ტის 
ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა მი ღე ბულ 
კა ნონ მდებ ლო ბას და გა დაც დო მის გა მოვ ლე ნის 
შემ თხვე ვა ში გა ატ არ ოს შე სა ბა მი სი რე აგ ირ ებ ის 
ღო ნის ძი ებ ები. მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნო უნ-
და იყ ოს და მო უკ იდ ებ ელი და გა ნო ხორ ცი ელ ოს 
აუდ იტი ეფ ექ ტუ რად და ყო ველ გვა რი და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი პირ თა ზე მოქ მე დე ბის გა რე შე, უნ და იმ-
ოქ მე დოს ობი ექ ტუ რად, სა ჯა როდ და ხა რის ხი ან ად 
შე ას რუ ლოს თა ვი სი სა მუ შაო, რად გან სა ხელ მწი ფო 
ატ არ ებს მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნოს სა შუ ალ ებ ით 
ფი ნან სურ-ეკ ონ ომ იკ ურ შე მოწ მე ბას, მი სი შე დე გე ბი 
ანუ დას კვნა სა ჯა როა. მომ ხმა რე ბელ მა უნ და იც ოდ-
ეს თუ თუ რო მე ლი ფირ მა, კომ პა ნია არ ის სა იმ ედო 
და მა ღა ლი ხა რის ხის მომ წო დე ბე ლი. ყვე ლა ფე რი ეს 
მომ ხმა რე ბელს ეხ მა რე ბა ჩა მო აყ ალ იბ ოს აზ რი ამა 
თუ იმ ფირ მა ზე და გა აკ ეთ ოს სწო რი არ ჩე ვა ნი. [3] 

 ამ დე ნად, რო გორც უკ ვე გან ვი ხი ლეთ, კერ ძო სა-
მარ თლის სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტე ბი ნე ბა ყოფ ლო ბით 
ატ არ ებ ენ აუდ იტს და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ორ ებ ის 
მეშ ვე ობ ით, რო მე ლიც ეხ მა რე ბა მათ ნაკ ლო ვა ნო ბე-
ბის გა მოვ ლე ნა სა და აღ მოფხვრა ში რაც მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ობი ექ ტის თვის, რა თა გა ნაგ რძონ საქ მი ან-
ობა და შეძ ლონ გან ვი თა რე ბა, ხო ლო რაც შე ეხ ება 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ აუდ იტს, ის 
ატ არ ებს ად მი ნის ტრა ცი ულ ხა სი ათს, ემ სა ხუ რე ბა 
კა ნო ნი ერ ებ ის დაც ვას და მათ ფარ გლებ ში მოქ მე-
დე ბას. ორ ივე სა ხის აუდ იტი ემ სა ხუ რე ბა სა ბაზ რო 
ურ თი ერ თო ბის გან ვი თა რე ბას შე სა ბა მი სი ნორ მე-
ბის და სტან დარ ტე ბის ფარ გლებ ში.
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ABSTRACT

 The scientific paper discusses the main idea, the goals and the role of the audit as well as its significance in 
the conditions of the market economy and the perspectives of the audit regulation and development in Georgia. 
Moreover, experience of the auditing business in the foreign countries. In the paper the significant attention is paid 
to the organizational matters of the audit performance and is presented the procedures of the audit conclusion 
composition, its structure, shape, content and status. Also, is reviewed the next stage after the audit accomplish-
ment – the discussion of the audit conclusions and reports (Act, Statement); the process of its appeal, the forms 
of the responds and the legal aspects of the detected results. 

 In Georgia audit is held according to the International Standards on Audit (ISA). International standards on 
Audit (ISA) represent the standards approved by the audit and the International Auditing and Assurance Stan-
dards Board (IAASB) or its entitled body, which is contained in the international official Reference Book of the 
above-mentioned body or the assurance services. 
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