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BEHARREZKO METODO ETA ERREGISTROAK 

 
Auditoretza-prozesuan ezinbestekoa da gidaren bat izatea, elementu giltzarriak alde batera 
ez uzteko eta auditoretza modu sistematikoan gauzatzeko. 

Agiriren bat beharrezkoa litzateke, auditoretzaren atal jakin bat bertan behera utzi baino 
lehen ziurtatzeko beharrezko puntu guztiak aztertu eta informazio nahiko lortu dela. 

Ziur aski auditore bakoitzak pentsatua izango du zein formatu behar den, eta horregatik 
aldaketak egon daitezke auditoreen arabera. Aldaketa horiek ez dira garrantzitsuak, baldin 
eta emaitza eraginkorra bada eta agiriak auditoretza-prozesura egokituta badaude. 

 

Auditoretza galdetegiak 
Galdetegi zehatza da, auditoreak erantzungo duena auditoretzaren etapak gauzatzen doan 
heinean. Xedea da auditoretza-prozesua gauzatzeko beharrezkoak diren galdera guztiak 
sortzea, idatziz jasotzea eta horiek agiri bat osatzea. Auditoreak egingo ditu galderak eta 
idatzi egingo ditu jasotzen dituen erantzunak. 

Agiri horrekin, auditoretzaren xedeak lortuko dira; baina berezko arazoak ditu, 
eraginkortasuna murrizten dutenak. Auditorea automata bihur daiteke, eta metodo horri 
egozten zaio ito egiten duela auditoreek berez duten intuizioa, eta metodologia zorrotzegia 
erabiltzera behartzen dituela. 

 

Memorandumak 
Formatu-mota hori erabiltzearen helburua da auditoretza egitea eta elementuren bat ikuskatu 
gabe geratzeko aukera kentzea. Hori lortzeko, sistemaren definizioak giltzarri izan behar du 
zer egiaztatu behar den ezartzeko. 

Elikagaien segurtasunaren arloko auditoretza batean enpresan ezarritako sistema praktikan 
jartzea eta eraginkortasuna aztertzen dira. 

Sistema osorik estali dela ziurtatzeko, auditoreak ezarritako sistemaren kudeaketa-gidaren 
aurkibidea erabil dezake memorandum gisa. 

Auditoreek memorandum bana idatz dezakete auditoretza bakoitzarentzat, baina 
komenigarria da ez izatea xehetasun handiegirik; izan ere, memoria eta malgutasuna 
estimulatu behar ditu. Puntu giltzarrien zerrenda izango du. 
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Fluxu diagramak 
Auditoretzan beharrezkoak diren egiaztatze guztiak egin direla ziurtatzeko beste modu bat 
fluxu-diagrama erabiltzea da. Fluxu-diagramak edo fluxugramak puntu giltzarriak emango 
dizkigu eta ahalbidetu egiten du auditoretza modu eraginkorrean, sistematikoan eta fase 
garrantzitsuak ahaztu gabe gauzatzea. 

 
Lanerako beste agiri batzuk 
Auditore-talde bakoitzak lehentasunak izango ditu auditoretzan zein agiri erabili nahi duen 
aukeratzean. 

Honako hauek dira auditoretzaren fase bakoitzean gutxienez behar diren agiriak: 

Hasieran: 

 Auditoretza-plana. 
 Auditoretzaren oinarri diren arau edo zehaztapenak. 
 Auditoretza gauzatzen lagunduko duten agiriak (memorandumak/galdetegiak/fluxu-

diagramak…). 

Hasierako batzarrean: 

 Auditoretza-plana. 
 Aurkezpena egiteko beharrezkoa den edozein agiri. 

Datuak biltzeko prozesuan: 

 Arauak eta/edo zehaztapenak. 
 Oharrak biltzeko orriak. 
 Erregistro-materiala (liburuxkak, fitxak…). 

Analisia egitean: 

 Oharrak biltzeko orriak. 
 Lan-oharrak. 

Azken batzarrean: 

 Aurkezpena egiteko materiala. 
 Atzemandakoaren laburpena. 

 


