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ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ,,შიდა 
აუდიტისა და კონტროლის სამსახური’’-ს, წლიური ანგარიშის შედგენის მიზანია, სამსახურის 
მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შეჯამება, ხოლო ანგარიშის შედგენის საფუძველია:  

საქართველოს 2010 წლის 26 მარტის N2839 ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოს 
კანონი ,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ, საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროსთან არსებული ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიური 
მითითებები და ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 11 მარტის N14 
დადგენილებით დამტკიცებული სამსახურის დებულებით გათვალისწინებული მოთხოვნები. 

სამსახური თავის საქმიანობაში ფუნქციურად დამოუკიდებელია, ანგარიშვალდებულია 
მუნიციპალიტეტის მერის წინაშე და მოქმედებს ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ შემუშავებული 
მეთოდოლოგიური მითითებების, სტანდარტებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების 
მოთხოვნათა შესაბამისად.

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური  ფუნქციონირებს 2014 წლის ოქტომბრიდან.
2020 წლის 20 ივლისს, სამსახურს დაემატა კონტროლის განყოფილება და დაინიშნა 

განყოფილების უფროსი. დღეისთვის აუდიტის სამსახური მუშაობას წარმართავს საშტატო 
განრიგით დამტკიცებული ექვსი საშტატო ერთეულით (სამსახურის ხელმძღვანელი, 
განყოფილების უფროსი და ოთხი უფროსი სპეციალისტი) 

2020 წელს სამსახური მუშაობას  წარმართავდა მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 
დამტკიცებული, რისკ ფაქტორების შეფასების საფუძველზე შემუშავებული სტრატეგიული და 
წლიური სამუშაო გეგმის შესაბამისად, რომელიც მიზნად ისახავდა თვითმმართველი 
ორგანოების  
(სამსახურების) და მერიის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების (ა(ა)იპ-
ის) საქმიანობის შესწავლასა და ანალიზს. გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით 
მზადდებოდა სათანადო რეკომენდაციები.

პანდემიის გავრცელების გამო ქვეყანაში შემოღებული შეზღუდვების პირობებში, ჩვენს 
მიერ ვერ მოხერხდა გეგმით გათვალისწინებული ყველა ობიექტის აუდიტორული შემოწმება. 
შემოწმდა მხოლოდ ორი ობიექტი: 

1) - ა(ა)იპ-ი ხონის ინფორმატიკის ცენტრი.
2) - ა(ა)იპ-ი საფეხბურთო კლუბი ხონის ,,იმერეთ’’-ი.
შემოწმებული ორი ობიექტიდან, ყველაზე ნაკლები დარღვევა გამოვლენილი იქნა ა(ა)იპ-ი 

,,ხონის ინფორმატიკის ცენტრში’’ მიგვაჩნია, რომ დარღვევების დაბალი მაჩვენებელი 
განპირობებულია ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელობის მხრიდან დაკისრებული მოვალეობისადმი  
პასუხისმგებლური დამოკიდებულებით და იმ გარემოებითაც, რომ საჭიროების შემთხვევაში, 
ისინი სარგებლობდნენ აუდიტის სამსახურის საკონსულტაციო მომსახურეობით.

რაც შეეხება დარღვევას იგი ეხებოდა საწმენდი საშუალებების შესყიდვაზე გახარჯული 
თანხას (200 ლარი), რაც ბიუჯეტის განწერით გათვალისწინებული არ ქონდათ და რითაც 
დარღვეული იქნა საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’-ს 69-ე მუხლი და 
სხვა მარეგულირებელი ნორმები.
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აღნიშნული დარღვევის გამო, გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები, ,,დამტკიცებული 
ბიუჯეტში, ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე ასიგნების გადანაწილება 
განახორციელონ ხონის მუნიციპალიტეტის მერთან შეთანხმებით’’

ა(ა)იპ-ი საფეხბურთო კლუბი ხონის ..იმერეთი’’-ს შესაბამისობის, ეფექტიანობისა და 
ფინანსური აუდიტორული შემოწმებისას ჩვენს მიერ შემოწმებული, შესწავლილი და 
გაანალიზებული იქნა 2019 წლის ბიუჯეტი, ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური 
ანგარიშგება, შრომის ანაზღაურება, სახელმწიფო შესყიდვა, დებიტორული და კრედიტორული 
დავალიანება, მივლინებების მდგომარეობა, აგრეთვე ადამიანური და მატერიალური რესურსების 
გამოყენებისა და მართვის სფეროში განხორციელებული ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის 
მდგომარეობა.

აუდიტორული შემოწმებისას ჩვენს მიერ შესწავლილ ყველა საკითხში გამოვლენილი იქნა 
მოქმედი მარეგულირებელი ნორმების დარღვევა, რაც მიუთითებს ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელობის 
სუსტ მენეჯმენტზე.

2019 წელს  ა(ა)იპ-ი საფეხბურთო კლუბი ხონის ..იმერეთი’’-ს მიღებული შემოსავლებიდან, 
რომელმაც შეადგინა 220000 (ორასოციათასი) ლარი, დანახარჯების გეგმის შესრულებამ შეადგინა 
219859,51 (ორასცხრამეტიათასრვაასორმოცდაცხრამეტი ლარი და 51 თეთრი) ლარი გეგმა 
შესრულებული იქნა 99,9%-ით.

- შრომის ანაზღაურებაზე  გახარჯული იქნა  - 54%
- საქონლისა და მომსახურეობის ხარჯებმა შეადგინა  - 35,6% ხოლო
- სხვა დანარჩენმა ხარჯებმა -10%.
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ნაშთი დარჩა 140,49 (ასორმოცი ლარი და 49 

თეთრი) ლარი.

შრომის ანაზღაურება
აუდიტის ობიექტის დირექციამ სრულად დახარჯა გამოყოფილი დაფინანსება, მათ შორის 

ისეთ ხარჯებზე, რომელიც 2019 წლის ბიუჯეტში განსაზღვრული არ ქონდათ. კერძოდ 
აღნიშნული დაფინანსებით ორგანიზაციამ მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმების გარეშე, 
ნაწილობრივ დააფინანსა 2018 წლის სახელფასო დავალიანებები და ბიუჯეტით გამოყოფილი 
სახელფასო ფონდიდან გახარჯული იქნა.

 24535,36 (ოცდაოთხიათასხუთასოცდათხუთმეტი ლარი და 36 თეთრი) ლარი. რის გამოც 
გაუცემელი დარჩათ 2019 წლის ხელფასები. სულ ჯამში 21031,86 
(ოცდაერთიათასოცდათერთმეტი ლარი და 86 თეთრი) ლარი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუდიტის ობიექტის დირექციამ არასწორად განკარგა 
მიღებული დაფინანსება, ვინაიდან 2018 წელში წარმოშობილი სახელფასო დავალიანებების 
დაფარვაზე 2019 წლის ბიუჯეტის განწერით შესაბამისი ასიგნება გათვალისწინებული არ 
ქონდათ.

ზემოთ აღნიშნული ქმედებით აუდიტის ობიექტის დირექციის მიერ დარღვეული იქნა  
საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’-ს მარეგულირებელი ნორმები. 
კერძოდ: 68-ე მუხლის პირველი პუნქტი ,,ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 
ბიუჯეტში იქნება წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, რომლის განკარგვა ხორციელდება საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი 
ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად’’
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68-ე მუხლის მე-2 პუნქტი,, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და 
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ოდენობა განისაზღვრება წლიური 
ბიუჯეტით.

- შრომის ანაზღაურების მდგომარეობის შესწავლისას, აუდიტორთა მიერ გამოვლენილი 
იქნა სხვა დარღვევები, კერძოდ, აუდიტის ობიექტის დირექციის მიერ თანამშრომელთა 
თანამდებობაზე დანიშვნა ხორციელდებოდა ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და სახელფასო 
ფონდის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ცვლილების შეთანხმებამდე. მაგალითად: 

ა(ა)იპ-ი საფეხბურთო კლუბი ხონის ..იმერეთი’’-ს 2019 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტითა 
და საშტატო განრიგით მეკარეების მწვრთნელის საშტატო ერთეული გათვალისწინებული არ 
ყოფილა, მიუხედავად ამისა, დირექციის 2019 წლის 22 ივლისს N82 ბრძანებით 22 ივლისიდან 15 
ნოემბრის ჩათვლით დანიშნული იქნა მეკარეების მწვრთნელი და მას შრომის ანაზღაურება 
განესაზღვრა 500 (ხუთასი) ლარით. საშტატო განრიგში ცვლილება არც დანიშვნის შემდგომ 
განხორციელებულა და მეკარეების მწვრთნელზე აგვისტო, სექტემბერ, ოქტომბერ და ნოემბრის 
თვეებში გაცემული იქნა ხელფასის სახით 1374 (ათასსამასსამოცდათოთხმეტი) ლარი.

- ფიზიოთერაპევტის საშტატო განაკვეთი მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებული 
იყო 2019 წლის 7 მარტს, ხოლო ფიზიოთერაპევტის თანამდებობაზე დანიშვნა დირექციის მიერ 
განხორციელდა 2019 წლის 1 მარტს.

- დირექციის 2019 წლის 1 აპრილის ბრძანებით ფიზიოთერაპევტის ხელფასი განისაზღვრა 
380 (სამასოთხმოცი) ლარით, ხოლო მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმება განხორციელდა 
2019 წლის 20 მაისს, ანუ დირექციის ბრძანების გამოცემიდან 1 თვისა და 20 დღის შემდგომ.

2019 წლის 20 მაისს განხორციელებული ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და სახელფასო 
ფონდის ცვლილების შეთანხმების შესაბამისად, აუდიტის ობიექტს დაემატა ადმინისტრაციის 
მენეჯერის, იურისტის, დამლაგებლისა და დარაჯის 2 საშტატო ერთეული, სულ 5 საშტატო 
ერთეული.

აღნიშნულ თანამდებობებზე, დირექციის მიერ 2019 წლის 1 აპრილს (შეთანხმებამდე 1 
თვისა და 20 დრით ადრე) გამოცემული N28, N29, N42, N43 და N44 ბრძანებებით დაინიშნენ 
პირები.

ბრძანების შესაბამისად ახლად დანიშნულ პირებზე უნდა მომხდარიყო აპრილის თვის 
ხელფასის დარიცხვა, რაც დირექციის მხრიდან არ განხორციელებულა, გარდა მენეჯერისა 
რომელსაც სრულად დაერიცხა აპრილის თვის ხელფასი.

საშტატო განრიგის თანახმად, დირექციას აღნიშნული პირების დანიშვნა უნდა 
განეხორციელებინა 2019 წლის 20 მაისის შემდეგ, (ცვლილების დამტკიცების შესაბამისად) და 
მათზე მაისი თვის ხელფასის დარიცხვა უნადა მომხდარიყო 20 მაისის შემდეგ ნამუშევარი დღეთა 
მიხედვით და არა მთლიანი მაისის თვის. 

დებიტორ-კრედიტორული დავალიანებები
ა(ა)იპ-ი საფეხბურთო კლუბი ხონის ..იმერეთი’’-ს ფაქტობრივი ხარჯების 

დამადასტურებელი დოკუმენტის -2019 წლის წლიური ბალანსის (ფორმა N1) მონაცემებით: 2020 
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წლის 01 იანვრის მდგომარეობით სამივლინებო ხარჯებთან დაკავშირებით. ფინანსური 
ვალდებულება დებიტორული დავალიანების სახით აუდიტის ობიექტის მიმართ ერიცხებოდა 
ტრანსფერებისა და მატჩების მენეჯერს თანხით 1320 (ათასსამასოცი) ლარის ოდენობით.

აღნიშნული დებიტორული დავალიანება აუდიტის მომდინარეობის პროცესში 2020 წლის 
09 მარტს სრულად იქნა დაფარული ტრანსფერებისა და მატჩების მენეჯერის მიერ, N2335 
საგადასახადო დავალიანებით.

2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით აუდიტის ობიექტს ერიცხება კრედიტორული 
დავალიანებები 2018 წლის 17767 (ჩვიდმეტიათასშვიდასსამოცდაშვიდი) ლარი

 კრედიტორული დავალიანება 2019 წლის სახელფასო დავალიანების სახით შეადგენს 
21032 (ოცდაერთიატასოცდათორმეტი) ლარს.

აქედან გამომდინარე, აუდიტის ობიექტის დირექციას გასასტუმრებელი აქვს 2018 -2019 
წლებში წარმოშობილი კრედიტორული დავალიანებები, მომუშავეთა სახელფასო 
დავალიანებების სახით, თანხით 38799 (ოცდათვრამეტიატასშვიდასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი.  

გარდა აღნიშნულისა, აუდიტის ობიექტის დირექციას ერიცხება კრედიტორული 
დავალიანებები, კერძოდ:

- საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიმართ 2016 წელში ჯარიმის სახით 
გადაუხდელი თანხა 5725 (ხუთიათასშვიდასოცდახუთი) ლარი.

ასევე ა(ა)იპ-ი ფეხბურთის განვითარების ფონდის კრედიტორული დავალიანება 
წარმოშობილი 2019 წელს თანხით 1475 (ათასოთხასსამოცდათხუთმეტი) ლარი.

გამომდინარე აღნიშნულიდან ფინანსური რესურსების არასწორი მართვის შედეგად სულ 
კრედიტორული დავალიანებების ჯამი შეადგენს 45999 
(ორმოცდახუთაითასცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარს.

სახელმწიფო  შესყიდვები
მოქმედი კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი ნორმების გათვალისწინებით, 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმას შემსყიდველი ორგანიზაცია ამტკიცებს შესაბამისი 
სამართლებრივი აქტით (ბრძანებით) და შემდგომ ეტაპზე ახორციელებს სახელმწიფო 
შესყიდვების წლიური გეგმის რეგისტრაციას სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ 
სისტემაში ,,ePLAN-ში’’ მოდულის მეშვეობით.

აუდიტის შემოწმებისას, აუდიტის ობიექტის დირექციის მიერ ბრძანებით დამტკიცებული 
2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა მოძიებული ვერ იქნა.

აღნიშნული ქმედებით დირექციის მიერ დარღვეული იქნა საქართველოს კანონის 
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ მე-9 მუხლის პირველი პუნქტი - ,,შემსყიდველი 
ორგანიზაცია შესყიდვებს ახორციელებს წინასწარი განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის 
შესაბამისად’’.

მივლინებების  შესახებ
ა(ა)იპ-ი საფეხბურთო კლუბი ხონის ..იმერეთი’’-ს 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის 

განწერით, სამივლინებო ხარჯების ასიგნების ხარჯი განსაზღვრული იყო 21315 
(ოცდაერთიათასსამასთხუთმეტი) ლარი, რაც წლის განმავლობაში გახარჯული იქნა სრულად.
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გუნდის მივლინებაში გამგზავრებამდე, დირექციის მიერ გამოიცემოდა ბრძანება, 
რომელშიც მითითებულია როგორც ფეხბურთელების ასევე სხვა თანმხლები პირების 
სახელობითი სია. ამავე ბრძანებით სამივლინებო დღიური კვების თანხა თითოეულ მივლინებულ 
თანამშრომელზე განისაზღვრებოდა 15 (თხუთმეტი) ლარის ოდენობით და სამივლინებო 
თანხების ხარჯვაზე პასუხისმგებელი პირი.

მივლინების დასრულების შემდგომ, პასუხისმგებელი პირი (ზოგჯერ მთავარი 
მწვრთნელი, ზოგჯერ ადმინისტრაციის მენეჯერი) დირექციაში წარადგენს მოხსენებით ბარათს, 
რომელშიც აღინიშნებოდა, რომ მის პირად საბანკო ანგარიშზე საქვეანგარიშოდ ჩარიცხული 
თანხა სრულად იქნა გახარჯული და ითხოვდა მის ჩამოწერას წარმოდგენილი ხარჯების 
დამადასტურებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე, რაც დირექციის მიერ კმაყოფილდებოდა.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მივლინებაში ყოფნის პერიოდში სამივლინებო თანხის კვებაზე 
გახარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ხშირ შემთხვევაში ვერ იქნა მოძიებული ან 
წარმოდგენილი იყო არასრული სახით.

აუდიტორული შემოწმების პროცესში აუდიტორთა მიერ ყურადღება დაეთმო გუნდის 
გასვლით კალენდარულ მატჩებთან დაკავშირებით გამოცემული ბრძანებების შესწავლას და 
სამივლინებო თანხების გამოყენების კანონიერებას. ამ მიზნით, მოძიებული იქნა 2019 წელს 
ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები, სადაც დაფიქსირებულია კლუბების 
შეხვედრის დრო და ადგილი, ასევე შეხვედრის შედეგები და მოწინააღმდეგე გუნდების 
ძირითადი და სათადარიგო შემადგენლობა (მითითებულია გვარი და სახელი).

შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ ხონის ,,იმერეთი’’-ს სათადარიგო შემადგენლობა 
რომელიც დაფიქსირებული იყო ფეხბურთის ფედერაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ 
განაცხადში, არ ედრებოდა ბრძანებით მივლინებაში მყოფ ფეხბურთელთა რაოდენობას.

გამოვლინდა ფაქტები, როდესაც დირექციის მიერ გასვლითი მატჩებთან დაკავშირებით 
გამოცემულ ბრძანებებში, სადაც ფიქსირდებოდა 18-19 ფეხბურთელი (11 ძირითადის 
ფეხბურთელი, დანარჩენი სათადარიგო), ფეხბურთის ფედერაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 
განაცხადში დაფიქსირებულია ხონის ,,იმერეთი’’-ს 1, 2, ან 3 სათადარიგო ფეხბურთელი.

ადამიანური და მატერიალური რესურსების გამოყენებისა და მართვის სფეროში 
განხორციელებული ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის აუდიტი

ადამიანური და მატერიალური რესურსების გამოყენებისა და მართვის სფეროში 
განხორციელებული საქმიანობის შემოწმებისას, აუდიტორთა მიერ გამოვლენილი იქანა 
დირექციის მხრიდან მარეგულირებელი ნორმების უხეში დარღვევები, კერძოდ:

- მოქალაქის პირადი განცხადების საფუძველზე 2019 წლის 11 თებერვალს გამოცემული 
იქნა N7 ბრძანებით ტრანსფერების მენეჯერისა და მატჩების მენეჯერის თანამდებობაზე 
დანიშნული იქნა პირი, რომელთანაც იმავე რიცხვში გაფორმებული იქნა შრომითი 
ხელშეკრულება N4 და შრომითი ხელშეკრულების თანახმად მისი ხელფასი განისაზღვრა 500 
(ხუთასი) ლარით, მაშინ როდესაც მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 2018 წლის 31 დეკემბერს 
ბრძანებით დამტკიცებული საშტატო განრიგის მიხედვით, აღნიშნული თანამდებობის 
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სახელფასო სარგო განსაზღვრული იყო 400 (ოთხასი) ლარით. ანუ ხელშეკრულება უნდა 
გაფორმებულიყო არა 500 (ხუთას), არამედ 400 (ოთხასი) ლარზე.

2019 წლის 1 აპრილს ტრანსფერებისა და მატჩების მენეჯერის თანამდებობაზე 
დანიშნულმა პირმა განცხადებით მიმართა დირექციას დაკავებული თანამდებობიდან მისი 
გნთავისუფლების შესახებ და მოითხოვა ადმინისტრაციის მენეჯერის თანამდებობაზე დანიშვნა, 
რაც დირექციის მიერ დაკმაყოფილებული იქნა და იმავე 1 აპრილს გამოსცა შესაბამისი ბრძანება 
და გაფორმებული იქნა შრომითი ხელშეკრულება N33 2019 წლის 01 აპრილიდან 31 დეკემბრის 
ჩათვლით. 1 აპრილს ადმინისტრაციის მენეჯერის თანამდებობა მოქმედი ბიუჯეტით და საშტატო 
განრიგით გათვალისწინებული არ იყო და ბიუჯეტის, საშტატო განრიგისა და სახელფასო 
ფონდის შეთანხმება ცვლილების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის N39564 ბრძანებით 
გამოცემული იქნა 2019 წლის 20 მაისს. ანუ დირექციის მიერ დარღვეული იქნა მარეგულირებელი 
ნორმა და დანიშვნა განახორციელა საშტატო განრიგში ცვლილების შეტანამდე 1 თვისა და 20 
დღით ადრე.

შრომითი ხელშეკრულების შესაბამისად, 2019 წლის 31 დეკემბერს ადმინისტრაციის 
მენეჯერი გათავისუფლებული იქნა დაკავებული თანამდებობიდან და მისგან, როგორც ქონებაზე 
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირისგან უნდა მომხდარიყო ქონების ა(ა)იპ-ი საფეხბურთო 
კლუბ ხონის ,,იმერეთი’’-ს პასუხისმგებელ პირზე გადაბარება, რაც აუდიტის ობიექტის 
დირექციის მიერ არ მომხდარა. ვერ იქნა მოძიებული შესაბამისი დოკუმენტი.

ა(ა)იპ-ი საფეხბურთო კლუბ ხონის ,,იმერეთი’’-ს  დირექციის მიერ 2019 წლის 29 მარტს 
გამოცემული N14 ბრძანებით ქ. ხონში 4 დღით სასწავლო-საწვრთნელო შეკრებაზე 29 მარტიდან 
02 აპრილამდე უნდა ყოფილიყო 20 ფეხბურთელი, მაგრამ 2019 წლის 03 აპრილს სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ გაფორმებული N13 ხელშეკრულების თანახმად შეკრებაზე იმყოფებოდა არა 
20 არამედ 22 ფეხბურთელი, გარდა ამისა, დირექციას ხელშეკრულება გაფორმებული აქვს 
შეკრების დამთავრებიდან 1 დღის შემდეგ, მაშინ როდესაც ხელშეკრულება უნდა 
გაფორმებულიყო შეკრების დაწყებამდე.

ფეხბურთელთა პირადი საქმეების შემოწმებისას გამოვლინდა, რომ პირადი საქმეები არ 
იყო სრულყოფილი.

გამოვლენილი დარღვევების შესახებ, აუდიტის სამსახურის მიერ დაუყოვნებლივ 
ხდებოდა აუდიტის ობიექტის დირექციის ინფორმირება. ხოლო გამოვლენილი დარღვევები 
ასახულ იქნა ჩვენს მიერ მომზადებული აუდიტორულ ანგარიშში და გაცემული იქნა შესაბამისი 
რეკომენდაციები.


