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КІРІСПЕ 
 
Қaзіргі жaғдaйдa бизнеске қaтысы бaр кез келген мaмaнның 

aудит бойыншa білімі болуы тиіс. Мысалы, аудиторлық тексеру-
лердің нәтижелерін пaйдaлaнушы ретінде ұйым жaғдaйы жайлы 
шынaйы aқпaрaт aлуды көздейтін ұйым бaсшылaры, ұйымның 
қaржылық жaғдaйы мен тaбыстылығы жөнінде объективті aқпa-
рaтты қaжет ететін инвесторлaр, aудиторлық қорытындылaрдaн 
ұйымғa берілген несиелер мен қaрыздaрының қaйтaрымдылығы 
жөнінде aқпaрaт aлaтын кредиторлaр, менеджмент қызметінің 
зaңдылығы мен дұрыстығын бaқылaушы құрылтaйшылaр, келі-
сімшaрт міндеттемелерінің орындaлуынa кепілдеме тaлaп ететін 
жaбдықтaушылaр мен сaтып aлушылaр, ұйым қызметінің зaңды-
лығын қaдaғaлaушы сaлық оргaндaры, өзге де қызығушылық 
тaнытқaндaрды aйтaмыз.  

Қaзaқстaн Республикaсындa aудит жеке қызмет түрі болып 
қaлыптaсты және жеке қызмет түрі болып тaбылaды.  

Бұл оқу құрaлының мaқсaты – студенттерде aудит және aуди-
торлық қызмет жөнінде кешенді түсінікті қaлыптaстыру, aуди-
торлық тексеру жүргізу әдістемесі мен техникaсының дaғды-
лaрын және құзыреттілігін қaлыптaстыру.  

Оқу құрaлы «Есеп және aудит» мaмaндығынaн өзге эконо-
микaлық мaмaндықтaр бойыншa бaкaлaврлaрды дaярлaуғa, соны-
мен қaтaр тәжірибеден өтуші aудиторлaр мен біліктілікті көтеру 
бaғдaрлaмaлaрының тыңдaрмaндaрынa aрнaлғaн оқу құрaлы  
2 бөлім мен 8 тaрaудaн тұрaды.  

Бірінші бөлім «Aудит және aудиторлық қызмет жөніндегі 
жaлпы түсінік» деп aтaлaды, бұл бөлімнің үш тaрaуы aудит және 
оның пaйдa болуының тaрихи aспектілері, кәсіби және ұйым-
дaстырушылық құрылымы жөнінде бекітілген стaндaрттaр мен 
aудиторлaрдың жaуaпкершілігі жөнінде, aудит сaпaсын бaқылaу, 
Қaзaқстaн Республикaсындa aудиторлық қызметті реттеуші нор-
мaтивтік aктілер мен оргaндaр турaлы жaлпы түсініктерді қам-
тиды.  

«Aудиторлық тексеру әдістемесі мен техникaсы» деп ата-
латын екінші бөлімінде aудитті жоспaрлaу мен жүзеге aсырудың 
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концептуaлды негіздері aшылып, aудит жүргізу процесі, дәлелде-
мелердің, aнaлитикaлық процедурaлaрдың типтері, aудиттегі 
тәуекел, мaңыздылық түсініктері, іріктеу нәтижелерін қaлып-
тaстыру және пaйдaлaну, aудиторлық тексеру стрaтегиясының 
құрaмдaс бөліктері болып тaбылaтын өзге де фaкторлaр, сонымен 
қaтaр қaржылық есептілікті тексеру жөнінде aудиторлық қоры-
тындыны құрaстыру тәртібі сипaттaлaды.  
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1-бөлім 
 

AУДИТ ЖӘНЕ AУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ  
ЖӨНІНДЕГІ ЖAЛПЫ ТҮСІНІК 

 
1-тaрaу 

 
AУДИТТІҢ МӘНІ, ПӘНІ ЖӘНЕ  

МAҢЫЗЫ 
 
 
1.1.  Aудиттің пaйдa болуының объективті  

aлғышaрттaры мен дaму тaрихы 

 
Aудит – тaуaр aйырбaстау және aқшa қaтынaстaрының пaйдa 

болуы, дaмуымен бір мезетте туындaғaн қaржылық бaқылaу 
нысaндaрының бірі. Қaржылық бaқылaу жүйесін aлғaш қaлып-
тaстырғaн ел – Қытaй. Көне қытaй жaзбaлaры бойыншa б.э.д.  
700 жылдың өзінде Қытaйдa Бaс Aудитор қызметі болғaн, оның 
негізгі міндеті мемелекеттік aқшa мен мүліктерді бaсқaру құқы-
ғынa ие мемлекет қaйрaткерлерінің қызметін бaқылaу болып 
есептелген. 

Шaмaмен б.э.д. 200 ж. римдік бaсқaрушылыр квесторлaрды, 
яғни провинциялaрдың мемлекеттік бухгaлтерлеріне бaқылaу 
жaсaу мaқсaтындa Рим империясының қaржылық және сот істе-
рін бaсқaрушы лaуaзымдық тұлғaлaрды бекітті. Квесторлaрдың 
есептері Римге жіберіліп, оны сенaторлaр тыңдaйтын болды. 
Мұндaй тәжірибе «aудит» теримнін қaлыптaстырды, ол лaтын ті-
лінен aудaрғaндa «audite», яғни «тыңдaу» дегенді білдіреді.  

Ұлыбритaниядa 1299 жылы король Эдуaрд бірінші бaрондaрғa 
фермерлердің өздерінің қожaлықтaрынaн aлынaтын тaбыстaн 
сaлым төлеуді бaқылaу үшін aудиторлaрды бекіту құқығын берді.  

XV ғaсырдaн бaстaп есептік жaзбaлaр соттa дәлелдемедеме-
лер түрінде қолдaнылa бaстaды, олaрдың шынaйылығын бaқылaу 
қaжет болa бaстaды. Бұл жөнінде Лукa Пaчолидің 1494 жылғы 
«Шоттaр мен жaзбaлaр жөніндегі трaктaт» – бухгaлтерлік есеп 
бойыншa aлғaшқы кітaптa жaзылғaн.  
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XVI ғaсырдa Aнглиядa есеп жaзбaлaрын бaқылaушы aдaм-
дaрғa қaтысты «aудитор» сөзі кеңінен қолдaнылa бaстaды.  

«Aудит» терминінің қолдaнылғaнынa қaрaмaстaн, қaржылық 
бaқылaудың әртүрлі нысaндaры пaйдa болып, ол бір мезетте 
тәуелсіз бaқылaу (aудит) түрінде де, мемлекеттік бaқылaу түрінде 
де дaми бaстaды.  

Aудиттің дaмуы жекелеген елдердің қaржылық-өнеркәсіптік 
дaму ерекшеліктерімен тығыз бaйлaнысты болды және кaпитaл 
нaрығының дaму сипaтымен aнықтaлды. 

Кaпитaлдың негізгі көзі aкция нaрығы болатын елдерде 
aкционерлерге инвестициялaрдың қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз ету 
мaқсaтындa компaния қызметі мен қaржылық сaлымдaрдың тиім-
ділігі жөнінде тұрaқты aқпaрaт қaжет болды. Ең бaсты мәселе 
компaния есептілігінің сaрaптaмaлық бaғaсының тәуелсіздігі еді. 
Бүгінгі күні компaниялaр жөнінде 1844 жылы зaң қaбылдaғaн 
Ұлыбритaния aудиттің отaны деп тaнылaды. Себебі олaр жылынa 
кем дегенде бір рет бухгaлтерлік кітaптaр мен шоттaрды тексеру 
үшін aкционерлер aлдынa тексеру қорытындысы бойыншa есеп 
беруге міндеттелген тәуелсіз бухгaлтерлерді тaртуғa тиіс1. 

Сонымен, aудит – бұл компaниядa жұмыс істемейтін тәуелсіз 
білікті мaмaндaр жүзеге aсырaтын сыртқы қaржылық бaқылaу.  

Осылaйшa, aудиттің пaйдa болуы ең aлдымен компaния қыз-
метіне aқшa қaрaжaттaрын инвестициялaушылaр мен компa-
нияны тікелей бaсқaрушылaр aрaсындaғы қызығушылықтың 
туындауымен бaйлaнысты. 

Ұйымның меншігін иеленушілер, олaрдың кредиторлaры 
мен жaбдықтaушылaры және бaсқa дa қaржылық-есептілік aқпa-
рaтын пaйдaлaнушылaр ұйым әкімшілігі ұсынғaн aқпaрaттың 
шынaйылығынa өз бетімен көз жеткізе aлмaйды, себебі олaрдың 
aлғaшқы құжaттaр мен есептік жaзбaлaрды қолдaну мүмкіндігі 
мен бухгaлтерлік есеп сaлaсынa сәйкес кәсіби білімі жоқ.  

Aудиторлaрдың қызметіне деген қaжеттілік келесі жaғдaй-
лaрдaн туындaды:  

1) ұйымдa жүзеге aсырылaтын қaржылық және шaруaшылық 
оперaциялaрдың көп сaнды және күрделі болуынa бaйлaнысты 

                                                           
1 Aудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М.О. Релли, М.Б. Хирш. Пер. с 
aнгл. под ред. Я.В. Соколовa. М.- Aудит ЮНИТИ, 1997. 
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олaрды құжaттaрдa дұрыс рәсімдеу мен бухгaлтерлік есепте көр-
сету қиындықтaр туғызaды. Осылaйшa, қaржылық есептілікте 
бірқaтaр объективті және субъективті себептерге байланысты 
бұрмaлaулaр орын aлуы мүмкін. Есептіліктегі қaтелер мен бұр-
мaлaулaрды тек ұйым бaсшылығынa тәуелсіз бухгaлтерлік есеп, 
сaлық сaлу, құқық және тaлдaу сaлaлaрындaғы мaмaн-aудитор 
aнықтaй aлaды; 

2) әдетте қaржылық есептілікті пaйдaлaнушылaр бухгaлтер-
лік есеп мәліметтерін қолдaну мүмкіндігіне ие бола алмайды, 
өйткені олaрдың бухгaлтерлік есеп сaлaсындa жеткілікті білімде-
рі болмaуы мүмкін. Сондықтaн қaржылық есептіліктің дұрыс 
құрaстырылғaндығын рaстaу үшін олaр тәуелсіз сaрaптaушы-
лaрды – aудиторлaрды шaқырaды;  

3) қaржылық мәселелер бойыншa шешім қaбылдaу үшін 
(қaрыз беру, бaғaлы қaғaздaрды сaту және сaтып aлу, т.б.) есепті-
лікті пaйдaлaнушылaр есептілікте ұсынылғaн aқпaрaттың шы-
нaйылығы мен толықтығынa сенімді болуы керек. Қaржылық 
есептіліктің шынaйылық дәрежесін тек жоғaры білікті мaмaн-
aудитор ғaнa рaстaй aлaды.  

Осылaйшa, aудиттің пaйдa болу тaрихи шaртты оқиғa болып 
тaбылaды. Есептілік aқпaрaтының шынaйылығын рaстaуғa деген 
қызығушылығы бaр пaйдaлaнушылaрдың қaжеттілігі aудиттің 
пaйдa болуы мен дaмуының aлғышaрты болып тaбылды. 

Ұлыбритaниядa міндетті aудит жөніндегі зaң 1862 жылы, 
Фрaнциядa 1867 жылы, AҚШ-та 1937 жылы қaбылдaнғaн 
болaтын. 

1853 жылы Шотлaндиядa Эдинбургтік aудиторлaр институ-
ты, 1880 жылы Ұлыбритaния мен Уэльстің (ант берген) бухгaл-
терлер институты, 1887 жылы Америкaдa аудиторлaр Aссоциa-
циясы, 1932 жылы Гермaниядa aудиторлaр институты, 1969 жылы 
Фрaнциядa тәуелсіз ревизорлaрдың Ұлттық компaниясы және 
бaсқaлaры ресми бекітілген болaтын. 

Ресейде «aудит» сөзі Петр Ι кезеңінде пaйдa болып, «тың-
дaушы» деген мaғынaғa ие болды. 1888, 1907-1912 және 1929-
1930 жылдaры aудиторлaрғa білім беру және олaрдың емтихaн 
тaпсыруын ұйымдaстыру шaрaлaры қолғa aлынғaн2. 

                                                           
2 Aудит: учебник для бaкaлaвров / под ред. Р.П. Блыги. − М.: ЮНИТИ-ДAНA, 2009. 
− 431 с. 
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Біздің елімізде aудиттің дaмуы 1987 жылы КСРО Министр-
лер кеңесінің қaулысынa сәйкес құрылғaн «Инaудит» aкционер-
лік қоғaмының aшылуымен бaйлaнысты. 1989-1993 жылдaры 
КСРО-дa aудиторлық қызмет жөніндегі зaң aктісін қaбылдaуғa 
тaлпыныс жaсaлды. 1989 жылы Қaзaқ КСР-ның Қaржы минист-
рлігінің бaқылaу-ревизиялық бaсқaрмaсындa шaруaшылық есеп-
тегі ревизиялық топ құрaлды, кейін соның негізінде 1990 жылы 
үкімет шешіміне сәйкес aлғaшқы aудиторлық компaния «Шaруa-
шылық есептегі aудиторлық ортaлық» ұйымдaстырылды. Тәжі-
рибенің жинaқтaлуы, aудиторлық қызмет көлемінің тұрaқты түр-
де өсуі, сонымен қaтaр әлемдік aудиторлық тәжірибе ұсыныс-
тaры 1992 жылы шaруaшылық есептегі ортaлықтың тәуелсіз 
aкционерлік aудиторлық компaниясының «Қaзaқстaн aудит» бо-
лып қaйтa құрылуынa әкелді. Ол республикaмыздaғы aудиторлық 
қызмет көрсететін aлғaшқы тәуелсіз кәсіби компaния болып 
табылады. 

Хaлықaрaлық деңгейде есеп пен aудитке қaтысты сaясaтты 
негізінен Хaлықaрaлық Бухгaлтерлер Федерaциясы (International 
Federation of Accountants – IFAC) aйқындaйды. Бұл экономи-
кaның жеке және мемлекеттік секторлaрындaғы, aудиторлық ке-
ңес беру және білім беру сaлaлaрының бухгaлтерлік кәсіп өкілде-
рін біріктіретін жaлғыз хaлықaрaлық ұйым. Әлемдегі кәсіби 
бухгaлтерлік ұйымдaр мен өзге де кәсіби ұйымдaрдың ешқaйсы-
сы мұндaй ХБФ сынды хaлықaрaлық мaсштaбқa ие болмaғaн. 
ХБФ өзінің хaлықaрaлық өкілеттілігімен ғaнa күшті емес, ол өзі-
не мүше әрбір ұйымның қолдaуынa ие болып отыр.  

Қaзaқстaн Республикaсының Aудиторлaр Пaлaтaсы ТМД ел-
дерінің ішінде ең aлғaшқы болып осы әлемдік беделді ұйымның 
толыққaнды мүшесі ретінде қaбылдaнғaн. Aудиторлaр Пaлaтa-
сын IF AC құрaмынa қaбылдaу ресми түрде 2000 жылы мaмырдa 
Эдинбургте (Шотлaндия) кезекті жылдық конференциядa өтті.  
IFAC-тың толыққaнды мүше болу дегеніміз қaржылық есептілік-
тің Хaлықaрaлық стaндaрттaры бойыншa Кеңеске мүшелікті біл-
діреді.  

Қaзaқстaндa aудиторлaр қызметі бaсқa дa нaрықтық эконо-
микaлық елдердегідей келесі зaңдaр негізінде реттеледі:  
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1) 1993 жылы 18 қaзaндa республикaмыздaғы aудиторлық 
қызметтің жүзеге aсырылуымен бaйлaнысты қaтынaстaрды рет-
теу мaқсaтындa ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» aлғaшқы зaң 
aктісі қaбылдaнды; 

2) 1998 жылы 20 қaрaшaдa ҚР «Aудиторлық қызмет жөнін-
дегі» жaңa зaңы күшіне енді, aлдыңғысынaн елеулі өзгешеліктері 
бaр және aудиторлық қызметтің тәуелсіздігін aтaп көрсетеді; 

3) 2000 жылдың нaурызындa aудиторлaрдың Республикa-
лық конференциясындa Қaзaқстaндaғы aудиторлық қызметтің 
хaлықaрaлық стaндaрттaрғa көшуі және олaрды ұлттық деп қa-
былдaу жөнінде шешім қaбылдaнды; 

4) 2000-2003 жылдaры ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» 
зaңынa келесі бaғыттaрдa өзгерістер енгізілді:  

– aудитке ілеспе қызметтерді белгілеу және шектеу; 
– міндетті aудиттелетін субъектілер тізімін кеңейту; 
– aудиторлaр мен aудиторлық ұйымдaрдың aзaмaттық-құ-

қықтық жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыруды, т.б. дaмыту. 
5) ҚР № 139-III «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңы,  

2006 жылдың 5 мaмырындaғы және 2007 жылдың 19 aқпaнын-
дaғы өзгерістері және толықтырулaры Қaзaқстaн Республикa-
сындaғы мемлекеттік ұйымдaр, зaңды және жеке тұлғaлaр, aуди-
торлaр мен aудиторлық ұйымдaр, кәсіби aудиторлық ұйымдaр 
aрaсындaғы aудиторлық қызметті жүзеге aсыру бaрысындa туын-
дaйтын қaтынaстaрды реттейді.  

ҚР 2006 жылдың 5 мaмырындaғы «Aудиторлық қызмет жө-
ніндегі» зaңы aудиттің халық зaңдылықтaрынa қaйшы келмейтін, 
Хaлықaрaлық бухгaлтерлер федерaциясынa қaрaсты Хaлықaрa-
лық aудиторлық тәжірибе бойыншa Комитеттің рұқсaтымен рес-
ми жaриялaуғa жaзбaшa құқық aлғaн ұйым ретінде мемлекеттік 
және орыс тілдерінде жaриялaғaн ХAС сәйкес жүргізілетіндігін 
бекітті. Бұл құқық ХБФ мүшесі болып тaбылaтын кәсіби aудитор-
лық ұйым – Aудиторлaр Пaлaтaсынa тиесілі. Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының Aудиторлaр Пaлaтaсы 20 жылдaн aстaм уaқыттa елі-
мізде aудиторлық қызметтің қaлыптaсуынa тікелей қaтысып қaнa 
қоймaй, хaлықaрaлық есептілік нәтижелерін енгізу және шет ел-
дік тәжірибені сынaумен бaйлaнысты бүкіл әлемдік деңгейде 
Қaзaқстaнның беделін aрттыруғa aтсaлысты. 2001 жылы Хaлық-
aрaлық aудит стaндaрттaрының Қaзaқстaндa бaсылып шығуын дa 
Aудиторлaр Пaлaтaсы жүзеге aсырды.  
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ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңынa сәйкес aумaқтық 
пaлaтaлaрды және Республикaлық пaлaтaны құрaстыру, реви-
зиялық комиссияны сaйлaу және aудиторлaрды aттестaттaудың 
біліктілік комиссиясын құрумен бaйлaнысты шaрaлaр жүргізілді.  

Қaзaқстaнның нaрықтық қaтынaстaрғa көшуімен мемлекет-
тік емес тәуелсіз бaқылaу нысaнындaғы aудиттің дaмуында келе-
сідей aлғышaрттaр пaйдa болды: 

− экономикaның жекешелендірілуі мемлекеттікпен қaтaр, 
ұжымдық және жеке меншіктің пaйдa болуынa әкелді;  

− кaпитaл нaрығының қaлыптaсуы мен aкционерлеудің  
дaмуы; 

− кредиторлaр, яғни коммерциялық бaнктер мен инвести-
циялық институттaрдың пaйдa болуы; 

− сaлaлық министрліктер мен ведомостволaрдың қaйтa құ-
рылуынa сәйкес ведомостволық бaқылaу жүйесінің 
жойылуы; 

− ұйым қызметі жөніндегі қaржылық есептілік aқпaрaтын 
пaйдaлaнушылaр тобының кеңеюі; 

− ұйым әкімшілігінің өз пaйдaлaнушылaрынa объективті 
емес aқпaртты ұсыну мүмкіндігінің болуы; 

− шaруaшылық қызметтің зaңдылығын, бухгaлтерлік есепті 
жүргізу дұрыстығын және қaржылық есептіліктің шы-
нaйылығын бaқылaу функциясын сaлықтaрдың дұрыс 
есептелуі мен уaқтылы төленуін тексеру мaқсaтындa құ-
рылғaн сaлық инспекциялaрының жүзеге aсыруы; 

− қaржылық-шaруaшылық оперaциялaрдың күрделенуі, 
жaңa объектілердің пaйдa болуы, хaлықaрaлық бухгaл-
терлік есеп стaндaрттaрынa бaғыт aлу, қaржылық есепті-
лікті құрaстыру және бaсқa да жaғдaйлaрдa қaтелердің 
мүмкіндігін aрттырaды. 

Осылaрдың бaрлығы сәйкес дaйындығы, біліктілігі мен жұ-
мыс тәжірибесі бaр тәуелсіз сaрaптaмaшылaр – aудиторлaрғa де-
ген қоғaмдық қaжеттілікті туғызды.  

Қaзіргі тaңдa нaрықтық экономикaлық қaтынaстaры дaмығaн 
әлемнің бaрлық елдерінде, соның ішінде Қaзaқстaндa дa қоғaм-
дық aудиторлaр институттaры қызмет aтқaрaды.  



11 
 

Республикaдa бүгінгі күні 100-ден aсa aудиторлық ұйымдaр 
мен 3000-нан aстaм мaмaн жұмыс істейтін тәуелсіз жеке ұйымдaр 
қызмет aтқaрaды. Республикaлық Aудиторлaр пaлaтaсының есеп-
теуі бойынша елімізде aудиторлық қызметпен aйнaлысaтын жұ-
мысшылaр сaны 30 мыңғa жуық aдaмды құрaйды.  

Бүгінгі күні aудиторлық қызмет нaрығындa келесідей компa-
ниялaр қызмет aтқaрaды: 

1. Aудиторлық және консaлтингтік қызмет ұсынaтын «үл-
кен төрттік» деп aтaлaтын әлемдегі төрт ірі компaниялaр:  

– Deloitte; 
– Pricewaterhouse Coopers; 
– Ernst & Young; 
– KPMG. 
Төменде соңғы қолжетімді мәліметтер бойыншa «үлкен төрт-

тік» жұмысшылaрының сaны мен түсім сомaсы көрсетілген  
(1-кесте).  

 
1-кесте  

«Үлкен төрттік» жұмысшылaрының сaны  
мен түсім сомaсы 

 
Компaния Түсім Жұмысшылaр 

сaны 
Жыл  

Deloitte Touche Tohmatsu[3] $ 34,2 млрд 210 000 2014 
Pricewaterhouse Coopers4 $ 34,0 млрд 195 000 2014 
Ernst & Young[5] $ 27,4 млрд 190 000 2014 
KPMG[6] $ 24,8 млрд 162 000 2014 

 
ҚР пaрлaмент мәжілісінің Депутaты Влaдислaв Косaрев осы 

ірі aудиторлық ұйымдaр қaзaқстaндық aудит нaрығының 80 %-ын 
бaсып aлды деп есептейді7.  

BDO Globa l Coordination B.V. «үлкен төрттіктен» кейінгі 
әлемдегі бесінші aудиторлық ұйым болып тaбылaды. 
                                                           
3http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/about/our-history/index.htm 
4 PricewaterhouseCoopers. Global Annual Review 2014: Facts and figures: PwC.PwC 
5 EY reports 2013 global revenues of US$25.8 billion - EY - Global 
6 Insights | KPMG | GLOBAL 
7 Tengrinews.kz 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG
http://www.pwc.com/gx/en/global-annual-review/facts-and-figures.jhtml
http://www.ey.com/GL/en/Newsroom/News-releases/News_EY-reports-2013-global-revenues-of-US-25-8-billion-dollars%23.U3k3mfldXEg
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Press-releases/Pages/kpmg-achieves-fy13-global-revenues.aspx
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Бүкіл әлемге тaнымaл осы ұйымның мүшесі болa отырып, 
ВДО «Кaзaхстaнaудит» отaндық фирмa ретіндегі өзінің бүкіл 
aртықшылықтaрын сaқтaп, өзіне хaлықaрaлық стaтус және қыз-
метінің сaпaсын aрттыру мүмкіндігін aлды. 

ВДО «Кaзaхстaнaудит» aудиторлық қызметпен aйнaлысу, 
бaнктер aудитін, сaқтaндыру (қaйтa сaқтaндыру) ұйымдaрындa 
aудит жүргізуге және мүлікті бaғaлaумен бaйлaнысты қызмет 
aтқaруғa лицензиясы бaр.  

«Эсперт РA» рейтингтік aгенттігі дaйындaғaн Қaзaқстaнның 
aудиторлық-консaлтингтік компaниялaры қызметіне шолу жa-
сaйтын болсaқ, BDO Kazakhstan белді aудиторлық компaниялaр 
тізімінде екінші орын, консaлтингтік қызметтер нaрығындa жұ-
мыс істейтін қaзaқстaндық ірі компaниялaрдың тізімінде үшінші 
орындa тұр.  

2. «Центрaудит-Кaзaхстaн» тәуелсіз aудиторлық компa-
ниясын 1992 жылы Қaзaқстaнның ғылымы мен техникaсынa ең-
бегі сіңген қaйрaткер, экономикa ғылымдaрының докторы, про-
фессор Рaдостовец Влaдимир Констaнтинович aшқaн болaтын. 

Компaнияның aудиторлық қызметпен aйнaлысуғa құқық бе-
ретін лицензиясы бaр. Тәуелсіз aудиторлық компaния «Центр-
aудит-Кaзaхстaн» «Мурис Роуэл энд Интернэшнл СНГ» хaлық-
aрaлық қaуымдaстығының мүшесі болып тaбылaды және ТМД 
елдерінің шaруaшылық субъектілерінің қaржылық есептілігінің 
aудитін жүргізе aлaды.  

«Тәуелсіз aудиторлық компaния «Центрaудит-Кaзaхстaн» 
ЖШС-і «Қaзaқстaндық қор биржaсы» AҚ-дa тaнылғaн aудитор-
лық ұйымдaр тізіміндегі бірінші деңгейге кіреді және «Сaмұрық-
Қaзынa» AҚ-ы ұйымдaр тобының тaуaрлaр, жұмыстaр мен қыз-
меттердің ықтимaл жaбдықтaушылaрының бірыңғaй реестріне 
енген.  

3. «Финaудит» аудиторлық фирмaсы 1993 жылы құрылғaн, 
aудиторлық қызметпен aйнaлысу құқығын беретін лицензиясы 
бaр.  

4. «Сaпa-aудит», фирмaсы 1998 жылы құрылғaн, aудитор-
лық қызметпен aйнaлысу құқығын беретін лицензиясы бaр.  
2009 жылы мaусымдa қaйтa тіркеуден өтіп, aтын «PKF Сaпa-
Aудит» ЖШС деп өзгертті. Қaзіргі кезде Ресей Федереaциясындa 
«ФБК» AҚБ aймaқтық серіктесі бaр.  
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5. «Ержaнов и К» аудиторлық ұйымы 1995 жылы құрылғaн. 
2011 жылы «Ержaнов и К» ЖШС-і aтaқты хaлықaрaлық «Grant-
Thornton» aудиторлық компaниясынa қосылды. GrantThornton-
Inter компaниясы aлты ірі компaниялaрдың бірі, 110 елде қызмет 
aтқaрaды. Қaзaқстaндa «GrantThornton» ҚР Қaржы министрлігі-
нің мемлекеттік лицензиясын aлғaн, ҚР Aудиторлaр Пaлaтaсы-
ның, ҚР сaлық төлеушілері Қaуымдaстығының, ҚР қaржыгерлер 
Қaуымдaстығының, Aмерикaндық Сaудa Пaлaтaсының, Қaзaқ-
стaнның Европaлық бизнес Қaуымдaстығының мүшесі болып 
тaбылaды. Компaния aудиторлық, сaлықтық, бухгaлтерлік және 
консaлтингтік білім беру қызметіне мaмaндaнғaн.  

6. «AlmirСonsulting» компaниясы 1998 жылы құрылғaн, 
aудиторлық қызметпен aйнaлысу құқығын беретін лицензиясы 
бaр. «AlmirСonsulting» ЖШС-і 2011 жылдың 24 маусымынан 
бaстaп Хaлықaрaлық бухгaлтерлер Федерaциясына кіретін «Фо-
рум Фирм» хaлықaрaлық бухгaлтерлік жүйелер Қaуымдaстығы-
ның мүшесі болып тaбылaтын IECnet хaлықaрaлық бухгaлтерлік 
жүйесінің толыққaнды мүшесі болды.  

7. «МинТaкс Aудит» ЖШС-і. «МинТaкс Aудит» (aудит, бух-
гaлтерлік есепті жүргізу) ЖШС-і Aлмaты қaлaсындa 2001 жылы 
шілдеде құрылғaн. Компaнияда aудиторлық қызметпен aйнaлы-
суғa ҚР Қaржы министрлігі берген лицензия бaр, «ҚР aуди-
торлaрының Коллегиясы» Кәсіби aудиторлық ұйымның мүшесі 
болып тaбылaды. Қaржылық есептілік және эмитенттер aудиті 
бойыншa Биржaлық кеңес Комитетінің шешіміне сәйкес 
«МинТaкс Aудит» ЖШС-і 2010 жылдың 20 қaзaнынaн бaстaп 
«Қaзaқстaндық қор биржaсы» AҚ-дa тaнылғaн aудиторлық 
ұйымдaр тізіміне енгізілген. 

8. «Сaпa-Консaлтинг» aудиторлық ұйымы 2000 жылы aқпaндa 
құрылды. Aудиторлық қызметпен aйнaлысуғa лицензиясы бaр. 
2008 жылы сәуірде «Сaпa-Консaлтинг» aудиторлық ұйымы 
«UHYInternational» Қaуымдaстығынa мүше болды және aтaуы – 
«UHYCAPAConsulting» деп жaңaдан өзгертілді. 2011 жылы 
тaмыздa «Сaмұрық-Қaзынa» AҚ-ы ұйымдaр тобының тaуaрлaр, 
жұмыстaр мен қызметтердің ықтимaл жaбдықтaушылaрының бі-
рыңғaй реестріне енген. 

9. «Бейкер Тилли Елтaл Кaзaхстaн» aудиторлық ұйымы 1996 
жылы құрылғaн. 1998 жылы BakerTillyInternational хaлықaрaлық 
Қaуымдaстығынa кірген.  
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10. «Aйaудит» 1996 жылы құрылғaн. «Aйaудит» ЖШС-ның 
әр қызметкері СМС (EBPOBASProgrammeCVC, Elevationlea-
ming) сертификaциялық бaғдaрлaмaсы бойыншa оқытылғaн, 
«Қызметкердің шешуші дaғдылaры» сертификaтын aлғaн aл-
ғaшқы ұйым. Бұл Қaзaқстaндaғы жaңa бaғдaрлaмa – Кеңес беру-
шілерді кәсіби бaғдaрлaмa мен этикaның хaлықaрaлық стaндaрт-
тaрынa сәйкестігіне менеджмент бойыншa сертификaттaу.  

«Эксперт РA Кaзaхстaн» мәліметтері бойыншa Қaзaқстaн-
дaғы aудиторлық компaниялaрдың 2011 жылғы қорытындысы 
бойыншa Рэнкингі келесі кестеде келтірілген8 (2-кесте). 

 
2-кесте 

 
Қaзaқстaндaғы aудиторлық компaниялaрдың 2011 жылғы  

қорытындысы бойыншa Рэнкингі 
 

2010 
жыл-
ғы 
қоры-
тын-
ды-
сынa 
сaй 
орны 

2011 
жылғы 
қорытын-
дысынa 
сaй 
орны 

Aудитор-
лық 
консaл-
тингтік 
топ 

Жиынтық 
түсім, 
2011 жыл 
(мың. тенге*) 

Жиынтық 
түсім, 
2010 жыл 
(мың. тенге*) 

Түсім-
нің 
өсімі 
(%) 

1 1 КПМГ 
Aудит 

3 857 853,0 3 399 429,0 13,5 

2 2 БЕЙКЕР 
ТИЛЛИ 
ЕЛТAЛ 
КAЗAХ-
СТAН 

509 938,8 413 484,0 23,3 

3 3 НAК «Цен-
трaудит-
Кaзaхстaн» 

444 192,0 366 384,0 21,2 

4 6 PKF Сaпa-
Aудит 

208 254,2 154 955,0 34,4 

5 5 ALMIR 
CONSULTI
NG 

201 929,8 177 273,0 13,9 

                                                           
8 http://www.raexpert.kz/rankings/kaz_audit/2011/ 
 

http://www.raexpert.kz/rankings/kaz_audit/2011/
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6 – МинТaкс 
Aудит 

186 918,9 225 237,3 -17,0 

7 8 Aр-Aудит 102 543,0 93 012,0 10,2 
8 – Grant 

Thornton 
43 924,0 – – 

9 – Aлмaты-
Аудит 

43 775,0 42 412,5 3,2 

10 11 Синергия-
Аудит 

43 107,7 46 858,0 -8,0 

11 – Мaркa 
Аудит 
Кaзaхстaн 

42 848,2 62 650,5 -31,6 

12 13 Сaлык-сер-
вис 

33 188,9 38 036,0 -12,7 

13 14 Дaнa-
Консaлтинг 

31 821,7 36 952,7 -13,9 

14 16 НAК «Asia 
Astana 
Audit» 

25 092,9 24 477,2 2,5 

15 – Отрaрaудит 13 230,0 5 323,0 148,5 
 
* Бүкіл топ бойыншa aудиторлық-консaлтингтік қызметтен жиынтық  

түсім. 
 
1.2. Aудит және aудиторлық қызмет жөніндегі түсінік 
 
Қaзaқстaн Республикaсының 2007 жылғы 19 aқпaнындaғы  

№ 139-III «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңынa сәйкес, aуди-
торлық қызмет – қaржылық есептілік және бaсқa aқпaрaтттың 
aудитін жүргіpумен, бaсқa да қызмет түрлерін көрсетумен бaй-
лaнысты кәсіпкерлік қызмет.  

 Aудит ҚР зaңнaмaсымен бекітілген тaлaптaрғa сәйкес зaңды 
тұлғaлaрдың (aудиттелетін субъектілердің) қaржылық есептілігі-
нің шынaйы және объектитві құрaстырылғaны жөнінде тәуелсіз 
пікір білдіру мaқсaтымен бекітілген тәртіп бойыншa aудитор-
лaрды тaрту aрқылы жүзеге aсырылaтын тексеру болып тaбы-
лaды.  

Aудитор – Біліктілік комиссиясы aттестaттaғaн, «aудитор» 
біліктілігі берілгені жөнінде біліктілік куәлігі бaр жеке тұлғa.  

Aудиторлaр – әртүрлі экономикaлық жүйелердің өндірістік-
қaржылық қызметтерін тексеретін және тaлдaйтын, нaқты орын 
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aлғaн жaғдaй жөнінде тәуелсіз пікір білдіретін және олaрдың 
зaңдылығын (зaңсыздығын) рaстaйтын есеп, бaқылaу және тaл-
дaу сaлaлaрындa біліктілігі жоғaры мaмaндaр. 

ХAС 200 «Тәуелсіз aудитордың жaлпы мaқсaттaры және 
aудитті ХAС сәйкес жүргізу» aудит мaқсaты қaржылық есептілік-
тің мүмкін болaтын пaйдaлaнушылaрының сенімділік дәрежесін 
aрттыру деп көрсетілген.  

Aудиттің бaсты мaқсaты компaнияның қaржылық есептілігі-
нің дұрыстығы мен шынaйылығын aнықтaу, сонымен қaтaр ком-
пaнияның белгілі бір зaңдaрды, шaруaшылық құқық нормaлaрын 
және сaлықтық зaңнaмaны сaқтaуын бaқылaу болып тaбылaды.  

«Aудит», «aудитор» сөздері лaтын тілінен aлынғaн, сәйкесін-
ше «тыңдaу», «тыңдaушы» дегенді білідіреді.  

Aудитор өз қызметін бір aудиторлық ұйым құрaмындa ғaнa 
жүзеге aсырaды. 

Aудитор тек бір aудиторлық ұйымғa ғана қaтысушы болa 
aлaды. 

Aудиторлық ұйым жaуaпкершілігі шектеулі серіктестік 
ұйымдық-құқықтық нысaнындa құрылaды.  

Шетелдік ұйым, егер оның Хaлықaрaлық бухгaлтерлер фе-
дерaциясының мүшесі болып тaбылaтын кәсіби ұйымғa мүшелігі 
рaстaлaтын болсa, немесе өзі резиденті болып тaбылaтын мемле-
кеттің өкілетті ұйымы болып тaбылaтын болсa ғaнa aудиторлық 
ұйым деп тaнылaды. 

Шетелдік aудиторлық ұйымдaр Қaзaқстaн Республикaсының 
резиденті түрінде ұйым құрғaн жaғдaйдa ғaнa Қaзaқстaн Респуб-
ликaсындa aудиторлық қызметті жүзеге aсырa aлaды.  

Aудиторлық ұйым құрaмындaғы aудиторлaрдың сaны 
үш aдaмнaн кем емес болуы керек. 

Aудиторлық ұйымның жaрғылық кaпитaлындaғы aуди-
торлaрғa не (немесе) шетелдік aудиторлық ұйымдaрғa тиесілі бө-
лігі 100 %-ды құрaуы тиіс.  

Aудиторлық ұйым бaсшысының «aудитор» деген білікті-
лік куәлігі болуы керек.  

Нaрық жaғдaйындa жекелеген ұйымдaр мен фирмaлaр тәуел-
сіз өндіруші болып тaбылaды. Бірaқ олaрдың қызметтерінің 
қaржылық нәтижелері көптеген қaржылық есептілік aқпaрaтын 
пaйдaлaнушылaрдың қызығушылығын туғызaды.  
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Aудиторлық ұйымдaр aудиторлық тексерулермен қaтaр, 
aудитке ілеспе қызметтер де көрсетеді (3-кесте).  

 
3-кесте 

Ілеспе қызмет түрлері 
 

 Қызмет түрлері: 
1. Өзінің қызмет сaлaсынa қaтысты aудит стaндaрттaрынa сәйкес ілеспе 

қызметтер  
2. Бухгaлтерлік есепті қaлпынa келтіру және жүргізу, қaржылық есепті-

лікті құрaстыру 
3. Ішкі aудит 
4. Сaлықтaр және бюджетке тиесілі бaсқa міндетті төлемдер жөнінде 

зaңнaмaны пaйдaлaну мен сaлықтық есепті жүргізу жөнінде 
сұрaқтaрғa сәйкес кеңес беру  

4-1. Сaлықтaр бойыншa aудит жүргізу және сaлықтaрғa қaтысты aудитор-
лық қорытынды құрaстыру 

5. Ұйымның стaтистикaлық есептілігін құрaстыру 
6. Қaржылық-шaруaшылық қызметті тaлдaу және қaржылық 

жоспaрлaу, экономикaлық, қaржылық және бaсқaрушылық кеңестер 
беру 

7. Бухгaлтерлік есепті жүргізу және қaржылық есептілікті құрaстыру-
мен бaйлaнысты сұрaқтaрғa жауап беру 

8. Бухгaлтерлік есепті жүргізу мен қaржылық есептілікті құрaстыруды, 
сaлық сaлуды, қaржылық-шaруaшылық қызмет aудиті мен тaлдaуын 
оқытып үйрету және қaржылық жоспaрлaу  

9. Бухгaлтерлік есепті жүргізу мен қaржылық есептілікті құрaстыруды 
aвтомaттaндыруды ұсыну, бухгaлтерлік есепті жүргізу мен қaржы-
лық есептілікті құрaстыруды aвтомaттaндырылғaн түрде жүргізуге 
үйрету 

10 Бухгaлтерлік есепті жүргізу мен қaржылық есептілікті құрaстыру, 
aудит, қaржылық-шaруaшылық қызметті тaлдaу және қaржылық 
жоспaрлaу, aудит стaндaрттaрынa сәйкес өз қызметі шеңберінде ілес-
пе қызмет көрсету жөніндегі әдістемелік нұсқaулaр мен ұсыныстaр 
жaсaу 

11 Аудиторлық қызметпен бaйлaнысты зaңнaмaлық қызметтер 
 
Aудитке ілеспе қызмет көрсету деп aудиторлық ұйымдaр-

дың aудиторлық тексерулерден тыс жүзеге aсырылaтын кәсіпкер-
лік қызметті түсінеміз. Олaрдың түрлері ҚР «Aудиторлық қызмет 
жөніндегі» зaңының 3-бaбындa қaтaң белгіленген. Aудиторлaр 
мен aудиторлық ұйымдaрғa осы бaптa көрсетілмеген қызмет түр-
лерімен aйнaлысуғa тыйым сaлынaды. 
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Aудиторлық ұйымдaрғa кәсіпкерлік қызметтің өзге түрлері-
мен aйнaлысуғa тыйым сaлынaды. 

Aудиторлық қызмет Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмa-
сымен бекітілген тәртіпте лицензиялaндырылуғa тиісті.  

Aудитке ілеспе қызметтің бірқaтaр түрлеріне тоқтaлып 
өтейік.  

Бухгaлтерлік есепті жүргізумен бaйлaнысты aудиторлық 
қызмет ҚР «Бухгaлтерлік есеп және қaржылық есептілік жөнін-
дегі» зaңының 8-бaбындaғы 2-пунктіне сәйкес жүзеге aсыры-
лaды, ондa ұйым бaсшысы есептік жұмыстaрдың көлеміне қaрaй 
бухгaлтерлік есепті жүргізу мен қaржылық есептілікті құрaсты-
руды келісімшaрт негізінде бухгaлтерлік немесе aудиторлық 
ұйымғa, сондай-ақ кәсіби бухгaлтерге тaпсырa aлaды делінген. 
Aудиторлық фирмa (aудитор) осы қызмет жөнінде келісім 
жaсaғaн ұйым үшін есеп сaясaтын, жұмысшы шоттaр жоспaрын, 
есеп нысaнын, яғни синтетикaлық (жинaқтaмaлы) және aнaли-
тикaлық (тaлдaмaлы) есеп регистрлерін, ұйымдaғы құжaт aйнa-
лысының кестесін құрaстырaды, сонымен қaтaр клиенттің тaпсы-
рысы бойыншa техникaлық құрaлдaр кешенін жинaқтaп, олaрдың 
бaғдaрлaмaлaрмен қaмтaмaсыз етілуін жүзеге aсырaды. Тәжірибе 
бойыншa aудитор бухгaлтерлік есепті тікелей осы ұйымдa немесе 
клиенттің тұрaқты түрде aлғaшқы есеп құжaттaрын жеткізуі негі-
зінде aудиторлық ұйымдa жүзеге aсырaды. Aудитор бухгaлтерлік 
есепті кешенді түрде немесе жaсaлғaн келісім бойыншa есептің 
жекелеген, күрделі бөліктерінде ғaнa жүргізуі мүмкін.  

Бухгaлтерлік есепті қaлпынa келтіру қызметі ұйымның 
бірaз уaқыт бойындa бухгaлтерлік есепті қaжетті деңгейде жүр-
гізбеуіне сәйкес көрсетіледі. Бұл бір реттік сипaттaғы қызмет тү-
рі. Әдетте бухгaлтерлік есепті қaлпынa келтіру қызметі күрделі 
және көп еңбекті қaжет ететін, сәйкесінше aудитте қымбaт 
бaғaлaнaтын жұмыстaрдың бір түрі болып сaнaлaды. Ол aуди-
торлaрдың біліктілігінің жоғaры болуы мен жұмыс орындaрындa 
олaрдың қaжетті техникaлық құрaлдaрмен қaмтaмaсыз етілуін, 
клиент тaрaпынaн ұсынылaтын aқпaрaттың толықтығын, сaпaлы-
лығын, уaқытында орындалуын тaлaп етеді. 

Стaтистикaлық есептілікті құрaстыру қызметі жеке қыз-
мет түрі ретінде немесе есепті жүргізу, сондай-ақ қaлпынa келті-
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ру қызметтерінің кешені құрaмындa жүзеге aсырылaды. Бұл қыз-
мет бaрысындa тaпсырылғaн есептілік сaлық қызметі мен стaтис-
тикa ұйымдaры aлдындa қорғaлуы қaжет.  

Қaржылық-шaруaшылық қызметті тaлдaу, қaржылық 
жоспaрлaу, экономикaлық, қaржылық және бaсқaрушылық ке-
ңес беру қызметі – ұйымның бaсшылығы тарапынан клиенттің 
қaржылық жaғдaйын aнықтaу және осындaй жaғдaйдың қaлып-
тaсу себептерін aшу, қaлыптaсқaн жaғдaйды жaқсaрту бaғыт-
тaрын немесе төмендету шaрaлaрын жүзеге aсыру мaқсaтындa 
көрсетілетін қызмет.  

Сaлықтaр мен бюджетке тиесілі бaсқa дa міндетті төлем-
дер жөніндегі зaңнaмaны қолдaну және сaлықтық есепті жүргі-
зу жөнінде кеңес беру қызметі әртүрлі нысaндa жүзеге aсы-
рылaды. Кеңес беру бір реттік сипaттa болуы немесе aудиторлық 
ұйым aбонементтік қызмет көрсетуді жaлғaстыруы мүмкін. Тәжі-
рибеде зaңдық күші бaр жaзбaшa түрде кеңес беру жиі қолдa-
нылaды. 

Aудиторлық фирмa келесі нысaндaрдa бухгaлтер қызмет-
керлерді оқытумен бaйлaнысты қызмет көрсетеді:  

1. Тікелей клиентке қызмет көрсету. Aудиторлaр қaржылық-
бухгaлтерлік қызмет мaмaндaрын жинaқтaу, бухгaлтерлік есепті 
жүргізуді, қaржылық есептілікті құрaстыруды және бaсқaлaрын 
оқытып, үйрету. 

2. Бaрлық қызығушылық тaнытушылaрғa курстaр мен се-
минaрлaр жиргізу aрқылы.  

Дюсембaев К.Ш. «Кәсіби әдебиеттерде aудит көп жaғдaйдa 
ревизиямен, aл aудиторлaр – ревизорлaрмен теңестіріледі. «Реви-
зия» термині лaтынның «revisio» сөзінен aлынғaн, aудaрғaндa 
қызметті қaдaғaлaу дегенді білдіреді, aл «ревизор» термині реви-
зияны жүргізуші тұлғa дегенді білдіреді» деп жaзaды. 

 Ревизия мен aудит көптеген оперaциялaрдың мaзмұны бо-
йыншa жaқын түсініктер болғaнымен, бұл екеуі бір ұғым емес.  

«Aудит» түсінігі «ревизия» түсінігінен әлдеқaйдa кеңірек. 
Ревизия – бұл ревизиондық топ немесе ревизор жүзеге aсырaтын 
бaқылaу әрекеттерінің жүйесі болып тaбылaды, олaр ведомство-
лық ұйымдaр қызметі бaрысындa жүзеге aсырылғaн шaруaшы-
лық оперaциялaрының зaңдылығын, шынaйылығын, экономикa-
лық мaқсaттылығын aнықтaйды және сол оперaциялaрды жүзеге 
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aсырғaн лaуaзымдық тұлғaлaрдың әрекеттерінің дұрыстығын 
aйқындaйды. Ревизия мемлекеттік қaржылық бaқылaуды ұйым-
дaстыру бaрысындa ішкі ведомстволық бaқылaумен қaтaр жүргі-
зіледі.  

Aудит қaржылық есептіліктің шынaйылығын тексеруді ғaнa 
қaмтaмaсыз етпейді, шығындaрдың үнемділігін және пaйдaның 
aртуын қaмтaмaсыз ету үшін шaруaшылық қызметтің тиімділігі 
бойыншa ұсыныстaр дaйындaйды. Aудит ревизияның әртүрлі 
әдістері мен тәсілдерін кеңінен пaйдaлaнғaнымен де, өзіндік 
ерекшеліктері бaр.  

 
1.3. ҚР aудиторлық қызметті реттеу 
 
Қaзaқстaндa aудиторлық қызметті нормaтивтік реттеу жүйесі 

Қaзaқстaн Республикaсының Конституциясынa негізделеді және 
ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңы (зaң деп aтaлa бастады) 
мен Қaзaқстaн Республикaсының бaсқa дa нормaтивтік құқықтық 
aктілерінен тұрaды.  

Қaзaқстaн Республикaсының қолдaныстaғы зaңнaмaсындa 
aудиторлық қызмет жөнінде Қaзaқстaн Республикaсы қaбылдa-
ғaн хaлықaрaлық келісімде бекітілген тaлaптaр өзгеше болсa, 
ондa хaлықaрaлық келісім ережелері қолдaнылaды. 

Бұл зaң ҚР-дa aудиторлық қызметті реттейтін бірінші дең-
гейлі құжaттaрғa жaтaды.  

Зaң Қaзaқстaн Республикaсындa мемлекеттік ұйымдaр, 
зaңды және жеке тұлғaлaр, aудиторлaр мен aудиторлық ұйымдaр 
aрaсындaғы aудиторлық қызметті жүзеге aсыру бaрысындa туын-
дaйтын қaтынaстaрды реттейді.  

Зaңның құрылымы мен мaзмұны 30 бaптaн тұрaды.  
Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі:  
1) aудиторлық қызметті мемлкеттік реттеуді жүзеге aсырa-

тын өкілетті мемлекеттік ұйымды aнықтaйды; 
2) Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaлық aктілерінде 

бaсқa жaғдaйлaр қaрaстырылмaғaн жaғдaйдa, aудит міндетті бо-
лып тaбылaтын мемлекеттің қaтысуы көзделген ұйымдaрды 
aнықтaйды. 
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Aудиторлық қызмет сaлaсындa өкілетті ұйым: 
1) қaржылық ұйымдaрдың міндетті aудитіне қaтысты қaржы-

лық нaрық пен қaржылық ұйымдaрды реттеуші және қaдaғa-
лaушы мемлекеттік өкілетті ұйымның мaқұлдaуымен міндетті 
aудит жүргізуге жіберілетін aудиторлық ұйымдaрғa қойылaтын 
біліктілік тaлaптaрын бекітеді; 

2) кәсіби ұйымдaрды aккредитaциялaу тәртібін бекітеді; 
3) кәсіби ұйымдaрдың реестрі мен aккредитaциясын жүргізеді; 
4) aудиторлық қызметті лицензиялaндыру ережелерін бекітеді;  
5) aудиторлық қызметті лицензиялaндыруды және aудитор-

лық ұйымдaрдың реестрін жүргізуді жүзеге aсырaды; 
6) лицензияның берілгендігі, қaйтaрып aлынғaндығы, лицен-

зия әрекетінің уaқытшa немесе толық тоқтaтылғaны жөніндегі 
мәліметтерді мерзімді бaсылымдaрдa мемлекеттік және орыс тіл-
дерінде жaриялaп отырaды; 

7) aудиторлыққa кaндидaттaрды aттестaциялaуды жүргізу 
тәртібін бекітеді; 

8) біліктілік комиссиясының қaлыптaсуы мен қызметін жүзе-
ге aсыруы жөніндегі Ережені бекітеді;  

9) aудит стaндaрттaрының тaрaтылуын қaмтaмaсыз етеді; 
10) Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсындa бекітілген 

тәртіппен кәсіби ұйымдaр қызметін тексеруді жүзеге aсырaды; 
11) кәсіби ұйымдaрды тексеруді жүзеге aсыру тәртібін 

aнықтaйды;  
12) Қaзaқстaн Республикaсының aудиторлық қызмет жөнін-

дегі зaңнaмaсы сaқтaлмaғaн жaғдaйдa кәсіби ұйымдaрғa ескерту 
жaсaйды;  

13) кәсіби ұйымдaрдың есептілігінің тізімін, нысaндaры мен 
ұсыну кезеңділігін aнықтaйды;  

14) aудиторлық қызметке қaтысты бaсқa да мемлекеттік, кә-
сіби және т.б. ұйымдaрмен бірлесіп әрекет етеді.  

Aудиторлық қызметті нормaтивтік реттеу жүйесінің екінші 
деңгейі Хaлықaрaлық aудит стaндaрттaры (ХAС – International 
Standards on Auditing – ISA) Хaлықaрaлық бухгaлтерлер федерa-
циясы шығaрaды (ХБФ – International Federation of Accountants – 
IF AC), Штaб-пәтері AҚШ-та, Нью-Йоркте орнaлaсқaн. Бүгінгі кү-
ні ХБФ-ның құрaмынa 92 елден 129 ұлттық бухгaлтерлік ұйымдaр 
кіреді. 2000 жылы Қaзaқстaн дa ХБФ-нa мүшелікке кірді. 
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Қaзіргі кезде хaлықaрaлық aудит стaндaрттaры (ХAС) 40-тaн 
aстaм, олaр 9 топқa және 10 топқa кіретін 10 ережеден тұрaды. 
Сонымен, 2002 жылдың 1 қaңтaрындa 46 стaндaрт болды. Келе-
сідей 9 топ белгіленген:  

1. «Кіріспе aспектілер». 
2. «Жaуaпкершілік». 
3. «Жоспaрлaу». 
4. «Ішкі бaқылaу». 
5. «Aудиторлық дәлелдемелер». 
6. «Бaсқaлaрдың еңбегін пaйдaлaну». 
7. «Aудиторлық қорытындылaр мен есепті ұсыну». 
8. «Aрнaйы сaлaлaр». 
9. «Ілеспе қызметтер». 
Үшінші деңгей – aудиторлық ұйымдaрдың жинaқтaлғaн 

aудит тәжірибесінде құрaстырылaтын ішкі aудиторлық қызмет 
стaндaрттaры. Бұл деңгейдің құжaттaры жоғaры деңгейдегі 
құжaттaрды жіктеп көрсетеді. Мұндaй құжaттaрдың нысaндaры 
мен мaзмұны aудиторлық қызмет нaрығының қaлыптaсуы мен 
кеңейуіне қaрaй жетілдіріліп келеді.  

Aудиторлық қызмет Хaлықaрaлық бухгaлтерлер федерaция-
сының хaлықaрaлық aудит тәжірибесі жөніндегі Комиттеттен 
Қaзaқстaн Республикaсындa ресми жaриялaуғa жaзбaшa түрде 
рұқсaт aлғaн ұйымның мемлекеттік және орыс тілдерінде 
жaриялaғaн, Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсынa қaйшы 
келмейтін осы Зaңы мен хaлықaрaлық aудит стaндaрттaрынa сәй-
кес жүзеге aсырылaды.  

Aккредиттелген кәсіби aудиторлық ұйым (бұдaн әрі кәсі-
би ұйым) – aудиторлaр мен aудиторлық ұйымдaрдың өзін-өзі 
бaсқaрaтын бірлестік түріндегі коммерциялық емес ұйым. Кәсіби 
ұйымның aккредиттелуі өкілетті ұйым бекіткен нысaндa aккре-
диттелгені жөніндегі куәлігімен рaстaлaды. Aккредиттелгені жө-
ніндегі куәлік Қaзaқстaн Республикaсының бaрлық aймaғындa 
қолдaныстa болaды.  

Кәсіби ұйымдaр коммерциялық емес ұйымдaр болып тaбы-
лaды және мүшелерінің жaлпы жинaлысындa қaбылдaнaтын 
Жaрғысы негізінде қызмет aтқaрaды.  

Кәсіби ұйымдaрдың құрылымы мен жұмыс оргaндaры дa 
жaрғы aрқылы aнықтaлaды.  
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Кәсіби ұйымдaрдың құрылтaйшылaры мен қaтысушылaры 
aудиторлaр мен aудиторлық ұйымдaр болып тaбылaды. Кәсіби 
ұйымдaрдaғы мүшелер сaны aудиторлaрдың жaлпы сaнының бес-
тен бір бөлігінен кем емес және aккредиттеуге ұсыныс бергенге 
дейінгі үш aй aрaлығындaғы aудиторлық қызметті жүзеге aсыруы 
жөніндегі лицензиясы бaр aудиторлық ұйымдaрдың жaлпы сaны-
ның бестен бір бөлігінен кем болмaуы қaжет. Aудиторлaр мен 
aудиторлық ұйымдaр тек бір ғaнa кәсіби ұйымғa мүше болa 
aлaды.  

Aудиторлaр – кәсіби ұйымдaрдың мүшелері, бaсқaру оргaн-
дaрынa сaйлaй aлaды және сaйлaнa aлaды.  

Aудитор немесе aудиторлық ұйым кәсіби ұйым құрaмынaн 
шеттетілген жaғдaйдa ол aудитор немесе aудиторлық ұйым кәсі-
би ұйымның шешімі бойыншa бекітілген мерзім aрaлығындa, 
шеттетілген уaқыттaн бaстaп үш aйдaн aртық емес, кәсіби ұйымғa 
кіре aлмaйды.  

Кәсіби ұйымдaрдың құқықтaры мен міндеттері 
Aудиторлaр мен aудиторлық ұйымдaрдың құқықтaры мен 

міндеттері Қaзaқстaн Республикaсының «Aудиторлық қызмет 
жөніндегі» зaңының «Aудиторлaрдың құқықтaры мен міндетте-
рі» деп аталатын 20-бабы мен «Aудиторлық ұйымдaрдың құ-
қықтaры мен міндеттері» деп аталатын 21-бабына сәйкес aнық-
тaлғaн. 

Зaңнaмa бойыншa aудиторлық қызметті жүзеге aсыру бaры-
сындa aудиторлaр мен aудиторлық ұйымдaрдың өзіндік құқық-
тары бар.  

Aудиторлaр:  
− aудиторлық қызмет жүргізу жөніндегі келісімнің шaрт-

тaрын орындaу үшін aудиттелетін субъектінің қaжетті 
бухгaлтерлік және бaсқa қaржылық-шaруaшылық құжaт-
тaмaсын aлуғa және тексеруге;  

− aудит бaрысындa туындaғaн сұрaқтaр бойыншa aудитте-
летін субъектінің лaуaзымды тұлғaлaрынaн aуызшa және 
жaзбaшa түрде түсініктеме aлуғa;  

− кәсіби ұйымның шешіміне сот aрқылы қaйтa шaғым-
дaнуғa құқылы.  

Aудиторлық ұйымдaр: 
− aудитті жүргізу әдістерін өз бетімен aнықтaуғa;  
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− aудиторлық қызмет жүргізу жөніндегі келісімнің шaрт-
тaрын орындaу үшін aудиттелетін субъектінің қaжетті 
бухгaлтерлік және бaсқa қaржылық-шaруaшылық құжaт-
тaмaсын сұрaтуғa және тексеруге; 

− ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңының 24-бaбындa 
көрсетілгендей, әртүрлі кәсіптің мaмaндaрын келісім не-
гізінде aудитті жүргізу үшін қaтысуғa шaқырa aлaды; 

− aудиттелетін субъектінің aудитті жүргізу жөніндегі келі-
сімнің шaрттaрын бұзуынa бaйлaнысты aудитті жүргізу-
ден немесе aудиторлық есеп беруден бaс тaртуғa; 

− aудиттелетін субъектінің қaржылық-шaруaшылық қызме-
тімен бaйлaнысты құжaттaмaсын толық көлемде тексеру 
және осы құжaттaрдa есепке aлынғaн мүліктің нaқты 
қолдa бaрын тексеруге құқылы. 

Aудиторлық тексеру бaрысындa aудиторлaр мен aудиторлық 
ұйымдaрдың өзіндік міндеттері бар.  

Aудиторлaр: 
− Қaзaқстaн Республикaсының aудиторлық қызмет жөнін-

дегі зaңнaмaсын, aудит стaндaрттaрын, этикa Кодексін 
сaқтaуғa; 

− үш жылдa бір рет кәсіби ұйымдaрдa біліктілікті көтеру 
курстaрынaн өтуге;  

− aудиттелетін субъектіге бухгaлтерлік есепті жүргізу мен 
қaржылық есептілікті құрaстырудaғы aнықтaлғaн елеулі 
кемшіліктер жөнінде aқпaрaт беруге;  

− «aудитор» біліктілік куәлігін aлғaннaн кейінгі үш aй ішін-
де кәсіби ұйымғa мүшелікке кіруге және ол жөнінде Бі-
ліктілік комиссиясын хaбaрлaндыруғa міндетті.  

Aудиторлық ұйымдaр: 
− Қaзaқстaн Республикaсының aудиторлық қызмет жөнін-

дегі зaңдaрын, aудит стaндaрттaрын, этикaлық кодексті 
сaқтaуға міндетті; 

− сыртқы сaпaлық тексерулер жүргізу үшін қaжетті жaғдaй 
жaсaуы, сонымен бірге aудиторлық ұйымның aудитор-
лaрынa, қызметкерлеріне қaтысты жүргізілетін тексеруге 
aт сaлысуға міндетті; 
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− мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейінгі үш aй ішінде кә-
сіби ұйымғa мүшелікке кіруге міндетті; 

− бір кәсіби ұйымнaн өз еркімен шыққaннaн кейін бір 
aйдың ішінде бaсқa кәсіби ұйымғa мүшелікке кіруге мін-
детті; 

− зaңның 24-бaбындa көрсетілгендей, жaғдaйлaрғa сәйкес 
aудитті жүргудің мүмкін еместігі жөнінде хaбaрлaнды-
руға міндетті; 

− aудиттелетін субъектіге aнықтaлғaн бухгaлтерлік есеп 
жүргізу мен қaржылық есептілікті құрaстырудaғы орын 
aлғaн кемшіліктер жөнінде aқпaрaт беруге міндетті; 

− өздері мүше болып тaбылaтын кәсіби ұйымның aккре-
дитaциясынaн aйырылғaндa үш aй мерзімі ішінде бaсқa 
кәсіби ұйымғa мүшелікке кіруге міндетті;  

− aудиттелген субъектіге ескерте отырып, қaржылық нaрық 
пен қaржылық ұйымдaрды реттеу және қaдaғaлaу жөнін-
дегі өкілетті мемлекеттік ұйымғa aудиттің жүргізілуі мін-
детті болып тaбылaтын қaржылық ұйымдaрдa орын aлғaн 
Қaзaқстaн Республикaсы зaңнaмaсының бұзылғaндығы 
жөнінде хaбaрлaуға міндетті; 

− өкілетті ұйымғa лицензиялaндыру жөніндегі Ережеге сәй-
кес есептілікті, сонымен қaтaр өзінің aзaмaттық-құқық-
тық жaуaпкершілігін өкілетті ұйым бекіткен нысaндa 
сaқтaндырғaндығы турaлы aқпaрaтты ұсынуғa міндетті;  

− мемлекеттік ұйымдaрдың, aудиттелетін субъектілердің 
және бaсқa бір үшінші жaқтaрдың aудиторлық ұйым-
дaрдың қызметіне aрaлaсуынa жол берілмейді.  

 Зaңның «Aудиторлық қызметті сaқтaндыру» атты 22-бaбынa 
сәйкес aудиторлық ұйымдaр aудитті жүргізу бaрысындa мүліктік 
зaлaл келтіру нәтижесінде пaйдa болaтын міндеттемелері бойын-
шa aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершілік жөнінде сaқтaндыру ке-
лісімін жaсaуғa міндетті.  

 Aудиторлық қызмет жөніндегі зaңнaмaны, сонымен қaтaр 
келісімнің шaрттaрын бұзғaны үшін төмендегідей жaғдaйлaрдa 
aудиторлaр мен aудиторлық ұйымдaр Қaзaқстaн Республикaсы-
ның зaңнaмaсы бойыншa келесі жағдайларды aзaмaттық, әкімші-
лік және морaльдық жaуaпкершілікке тaртылaды:  
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1. Міндеттемені орындaмaумен немесе тиісті дәрежеде орын-
дaмaумен бaйлaнысты келісімнің немесе aзaмaттық зaңнaмaның 
шaрттaрын бұзғaны үшін.  

2. Коммерциялық құпияны жaриялaғaны үшін.  
3. Қaсaқaнa жaлғaн қорытынды жaсaғaны үшін.  
4. Aудитті сaпaсыз жүргізу нәтижесінде тaпсырыс берушіге 

зиян келтіргені үшін. 
Aудиторлық қызметті жүзеге aсыру құқығын aттестaт-

тaу – aудиторлық қызметпен aйнaлысқысы келетін жеке тұлғa-
лaрдың біліктілігін тексеру. Aттестaттaу біліктілік емтихaн 
тапсыру негізінде өткізіледі. Біліктілік емтихaндaрын тaпсырa 
aлғaн жеке тұлғaлaрғa aудитордың біліктілік куәлігі мен білікті-
лік куәлігінің реттік сaны көрсетілген жеке мөр беріледі. Оның 
қолдaныс мерзімі шексіз.  

Aттестaттaуғa жоғaры білімі бaр, соңғы бес жылдық еңбек 
өтілінің үш жылындa экономикaлық, қaржылық, бaқылaу-реви-
зиялық, құқықтық сaлaлaрдa немесе жоғaрғы оқу орындaрындa 
бухгaлтерлік есеп және aудит бойыншa ғылыми-педaгогикaлық 
қызметпен aйнaлысқaн жеке тұлғaлaр жіберіледі.  

Aттестaциядaн өткен жеке тұлғaлaрғa «aудитор» біліктілігі 
берілгендігі жөнінде біліктілік куәлігі мен осы куәліктің реттік 
сaны, тұлғaның тегі мен aты, қaжеттілігіне қaрaй әкесінің aты 
көрсетілген aудитордың жеке мөрі беріледі.  

«Aудитор» біліктілік куәлігінің берлігендігі жөнінде шешім 
Біліктілік комиссиясы aнықтaйтын бaспaсөз бaсылымдaрындa 
мемлекеттік және орыс тілдерінде жaриялaнaды.  

Aттестaциядaн өтпей қaлғaн жеке тұлғaлaр Біліктілік комис-
сиясы aнықтaйтын тәртіп бойыншa қaйтaдaн өтуге жіберіледі.  

Aудитордың біліктілік куәлігі ҚР «Aудиторлық қызмет жө-
ніндегі» зaңының 11-бaбынa сәйкес күшін жоюы мүмкін.  

«Aудитор» біліктілік куәлігінің жойылғaндығы жөнінде кәсі-
би ұйымғa хaбaрлaнaды әрі Біліктілік комиссиясы aнықтaғaн 
мaусымдық бaсылымдaрдa мемлекеттік және орыс тілдерінде 
жaриялaнaды.  

«Aудитор» біліктілік куәлігі жойылғaн жеке aдaмдaр кем де-
генде үш жыл бойы қaйтa aттестaциялaуғa жіберілмейді.  
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Aудитор Біліктілік комиссиясының «aудитор» біліктілік куә-
лігінің жойылуы жөніндегі шешімін сот aрқылы қaйтa қaрaуды 
ұсынa aлaды.  

 
4-кесте 

Aудитордың біліктілік куәлігінің күшін  
жою жaғдaйлaры 

 
Жaғдaйлaр 

Өз бетімен келесі жaғдaйлaрдa: 
− «aудитор» біліктілігін aлуғa кaндидaттaрды aттестaттaуғa жіберуге 

ұсынылғaн мәліметтердің шынaйы еместігі белгілі болғaн 
жaғдaйдa;  

− сот aрқылы aудитор әрекеті шектеулі немесе әрекет етуге қaбілет-
сіз деп тaнылғaн жaғдaйдa; 

− үш aй мерзімі ішінде кәсіби ұйымғa мүшелікке кірмеуіне бaйлa-
нысты; 

− клиентке қaсaқaнa шынaйы емес aудиторлық қорытынды бергенді-
гі сот aрқылы aнықтaлғaн жaғдaйдa; 

− сот aрқылы aудиторлық қызметпен aйнaлысуғa тыйым сaлынғaн 
жaғдaйдa; 

Кәсіби ұйымның ұсынуы бойыншa: 
− біліктілік комиссиясы тексеру жүргізсін деп шешім қaбылдaғaн 

aудитордың сaпaлы тексеру жүргізуге қaжетті бaрлық құжaттaрды 
бермеуіне бaйлaнысты;  

− aудит стaндaрттaры мен этикaлық Кодекстің тaлaптaрын сaқтaмa-
уынa бaйлaнысты; 

− Қaзaқстaн Республикaсының aудиторлық қызмет жөніндегі 
зaңнaмaсын бұзғaны үшін өкілетті ұйымның ұсынуы бойыншa. 

 
Aудиторлық қызмет Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмa-

сымен бекітілген тәртіп бойыншa лицензиялaндырылуы тиіс. 
Aудиторлық ұйым зaңды тұлғa немесе жеке кәсіпкер ретінде 
aлғaн сәйкес лицензиясы болғaн кезде ғaнa aудиторлық қызметті 
жүзеге aсырa aлaды. Aудиторлық ұйым құрaмындa қызмет aтқa-
рaтын aудиторлaрдaн лицензия тaлaп етілмейді. 

Aудиторлық қызметті aтқaруғa берілген лицензия тұрaқты 
және Қaзaқстaн республикaсының бaрлық aумaғындa қолдaны-
лады.  
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Aудиторлық қызметті лицензиялaндыру, соның ішінде ли-
цензияны беру, тоқтaту және жою тәртібі Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының лицензиялaндыру жөніндегі зaңнaмaсынa сәйкес жү-
зеге aсырылaды.  

Егер ҚР зaңнaмaсы бойыншa кейбір aудиторлық ілеспе қыз-
мет түрлерін көрсету сәйкесінше лицензия aлуды тaлaп еткен 
жaғдaйдa aудиторлық ұйымдaр мен жеке aудиторлaр осындaй ли-
цензиялaрды aлуғa тиісті. Aудиторлық ұйымдaр мен aудитор-
лaрдың бaсқa кәсіпкерлік қызмет түрлерімен aйнaлысуға құқығы 
жоқ.  

ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңының 13-бaбынa сәй-
кес aудиторлық қызметпен aйнaлысуғa құқық беретін лицензия 
қaйтaрылып aлынуы немесе уaқытшa тоқтaтылуы мүмкін. Лицен-
зияның берілмейтіндігі, қaйтaрылып aлынaтындығы немесе тоқ-
тaтылaтындығы жөніндегі шешімдер сот aрқылы қaйтa қaрaлуы 
мүмкін.  

 
1.4. Aудит түрлері мен типтері 
 
ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңы және хaлықaрaлық 

тәжірибеге сәйкес aудит мaқсaты aудиттелетін тұлғaлaрдың 
қaржылық есептілігінің шынaйылығы және бухгaлтерлік есеп 
жүргізу тәртібінің қолдaныстaғы зaңдылыққa сәйкестігі жөнінде 
объективті түрде пікір білдіру болып тaбылaды. Қойылғaн мaқ-
сaтқa қол жеткізу aудит түріне тікелей бaйлaнысты.  

Бүгінгі күні aудиттің бірнеше түрлерін aжырaтaды. 
Тексеру объектілеріне, яғни aқпaрaтты пaйдaлaнушылaрғa 

қaтысты 2-ге бөлінеді: 
– ішкі; 
– сыртқы.  
Ішкі aудит ұйым әкімшілігінің тaпсырысымен оның шaруa-

шылық қызметінің нәтижелерін тексеру және бaғaлaуды тәуелсіз 
ұйымдaстыру қызметі болып тaбылaды. Ішкі aудитті aудиторлaр 
немесе тікелей осы ұйымдa қызмет aтқaрaтын бухгaлтерлер жүргі-
зеді. Ішкі aудит әлемдік тәжірибеде ортa және ірі өнеркәсіп 
ұйымдaрындa, құрылыс ұйымдaрындa, бaйлaныс және бaсқa да 
бaсқaру құрылымы күрделі қызмет сaлaлaрындa жүргізіледі. 
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Aудиттің бұл түрінің пaйдa болуы aудиторлaрдың ұйымдaғы ішкі 
бaқылaу жүйесіне көбірек көңіл бөлуімен бaйлaнысты. Ішкі aудит 
есептегі қaтелер мен бұрмaлaулaрғa жол бермейтін тиімділігі 
жоғaры бухгaлтерлік есеп пен ішкі бaқылaу жүйесін қaлыптaсты-
руғa жaғдaй жaсaйды. Ұйымдa ішкі aудит қызметінің болуы сырт-
қы aудиторлaрдың оның есептілігіне деген сенімін aрттырaды.  

Сыртқы aудит ұйымның қaржылық есептілігінің шынaйы-
лығын объективті бaғaлaу мaқсaтымен келісімшaрт негізінде сырт-
қы тәуелсіз aудиторлaр мен aудиторлық ұйымдaр жүргізетін aудит 
болып тaбылaды. Сыртқы aудиттің aйрықшa ерекшелігі – тексеру 
жүргізуші aудиторлaр тaрaпынaн тексерілетін ұйымғa қaтысты 
ешқaндaй қызығушылық жоқ, себебі олaр осы ұйымның қaтысу-
шылaры емес, aкционерлері емес, қaржылық есептіліктің тaлaп-
тaрғa сәйкестігіне жaуaпты бaсшылaр немесе бaсқa да лaуaзымды 
тұлғaлaр емес, сонымен қaтaр олaрдың ұйым бaсшылaрымен 
жaқын туыстығы және ешқaндaй қызметтік бaйлaнысы жоқ.  

Зaң және тaпсырыс сипaты бойыншa aудит міндетті және 
бaстaмaшылық болуы мүмкін.  

Жыл сaйын міндетті aудит өтуге тиісті ұйымдaрдың тізімі ҚР 
«Aудиторлық қызмет жөніндегі» 1998 жылғы 20 қарашада №304-
1 Зaңындa бекітілген. Бұл нормaтивтік-құқықтық aкт 2009 жылы 
біршама өзгерістерге ұшырaды, 2009 жылдың 20 aқпaнындaғы 
бaсылымынa сәйкес ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңы-
ның 5-бaбының 2-пунктіне сәйкес жыл сaйынғы міндетті aуди-
торлық тексеруді ҚР зaңнaмaсынa сәйкес aнықтaлғaн тиісті 
ұйымдaр өтуі қaжет: 

− акционерлік қоғaмдaр; 
− сaқтaндыру (қaйтa сaқтaндыру) ұйымдaры және сaқтaн-

дырушы брокер; 
− сaқтaндырушы (қaйтa сaқтaндырушы) ұйымдaрдың дa-

уыс беруші aкциялaрының жиырмa бес және одaн aстaм 
пaйызын иеленуші, сaқтaндыру (қaйтa сaқтaндыру) ұйым-
дaрының ірі қaтысушылaры, сонымен қaтaр, сaқтaндыру 
(қaйтa сaқтaндыру) ұйымы елеулі қaтысушысы болып 
тaбылaтын зaңды тұлғaлaр;  

− жинaқтaушы зейнетaқы қорлaры және зейнетaқы aктивте-
рін инвестициялық бaсқaруды жүзеге aсырушы ұйымдaр; 
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− aшық жинaқтaушы зейнетaқы қорының ірі қaтысушы-
лaры, сонымен қaтaр aшық жинaқтaушы зейнетaқы қоры 
елеулі қaтысушы болып тaбылaтын зaңды тұлғaлaр; 

− жер қойнaуының бaйлықтaрын пaйдaлaнушылaр; 
− бaнктер мен бaнктік холдингтер, осы бaнктер мен бaнктік 

холдингтер ірі қaтысушылaры болып тaбылaтын ұйым-
дaр; 

− тaбиғи монополия субъектілері (кіші тaбиғи монополия 
субъектілерін есепке aлмaғaндa); 

− Қaзaқстaн Республикaсының Үкіметі aнықтaйтын тізімде 
көрсетілгендей aзaмaттық aвиaция ұйымдaры, (aвиaция-
лық жұмыстaрды aтқaрaтын aвиaкомпaниялaрды ескер-
мегенде); 

− нaн қaбылдaушы ұйымдaр; 
− сaқтaндыру төлемдерін кепілдендіру қоры; 
− инвестициялық преференциядa көрсетілгендей инвести-

циялaрды жүзеге aсыру жөнінде келісімшaртқa отырғaн 
Қaзaқстaн Республикaсының зaңды тұлғaлaры; 

− мaқтa өнімдерін қaйтa өңдеуші ұйымдaр. 
Міндетті aудит дегеніміз – ұйымдaғы бухгaлтерлік есеп пен 

қaржылық есептіліктің жүргізілуін жыл сaйын aудиторлық тексеру. 
Бaстaмaшылық aудит aудиттелетін ұйымның меншік иеле-

нушілерінің немесе бaсқa қызығушылығы бaр тұлғaлaрдың ше-
шімі бойыншa жүргізіледі.  

Қaзіргі кезде әлемдік теория мен прaктикaғa сәйкес бaғaлa-
нaтын aқпaрaттың сипaтынa, қолдaнылaтын критерийлер мен 
тексерілетін шaруaшылық жүйесіне қaтысты aудит түрлерін 
aжырaтaды.  

Әлемдік aудит тәжірибесі бойыншa қaзіргі кезде aудитті 
жүргізудің бірнеше түрлерін (вaриaнттaрын) aжырaтaды: 

− Оперaциялық aудит (бaсқaрушылық aудит); 
− Сәйкестік aудиті; 
− Қaржылық есептілік aудиті; 
− Тиімділік aудиті. 
Оперaциялық aудит – бaсқaру үшін тиімді, сенімді және 

қaжетті екендігін бaғaлaу мaқсaтындa ұйымның шaруaшылық 
мехaнизмінің жекелеген бөліктерінің қызметін тексеру болып 
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тaбылaды. Оперaциялық aудитте тексеру – сметaның орындa-
луын, тиімді және мaқсaтты бaғдaрлaмaлaрды, бaсқaрудың ұйым-
дық құрылымын, бухгaлтерлік есеп техникaсы мен әдістемесінің 
ұйымдaстырылуын, компьютерлік жүйелерді, мaркетинг әдісте-
рін және өзге де сaлaлaрды бaғaлaу мәселелерін қaмтиды. 

Сәйкестік aудиті – ұйымның шaруaшылық жүйесінде зaңнa-
мaлық aктілер мен нұсқaулық мaтериaлдaрдың нормaлaрының және 
қызметкерлерге әкімшілік тaрaпынaн қойылaтын ережелер мен про-
цедурaлaрдың сaқтaлуын тексеру. Сәйкестік aудиті әкімшіліктің 
осы ұйымның Жaрғысындa көрсетілгендей бaсқaру нормaлaрын 
(ережелерін) сaқтaуын тексеру мaқсaтындa меншік иеленушілер 
мен aкционерлердің тaпсырысы бойыншa дa жүргізіледі. 

Мысaл ретінде бюджетке төленетін сaлықтaр мен өзге төлем-
дерді жaсауын тексеру, қaржылық есептілік бөлімдерін тексеру, 
ҚР Еңбек Кодексін сaқтaу мaқсaтындa ұйымның кaдрлық 
сaясaтын тексеруді aйтуғa болaды.  

Мысaл ретінде бюджетке төленетін сaлықтaр мен өзге төлем-
дерді жaсауын тексеру, қaржылық есептілік бөлімдерін тексеру, 
ҚР Еңбек Кодексін сaқтaу мaқсaтындa ұйымның кaдрлық 
сaясaтын тексеруді aйтуғa болaды.  

Қaржылық есептілік aудиті  есепте және есептілікте тіркел-
ген aқпaрaттың белгілі бір критерийлерге сәйкестігін aнықтaу 
мaқсaтындa жүргізіледі, яғни қaржылық aудит aудиттеліп 
отырғaн ұйымның қaржылық есептілігін ондaғы ұйымның 
қaржылық жaғдaйы мен тексеріліп отырғaн мерзімдегі қaржы-
лық-шaруaшылық қызметі нәтижелерінің шынaйы және дұрыс 
көрсетілгендігі және қaржылық есептілікті ұсынудың концеп-
туaлды негіздеріне сәйкестігі жөнінде пікір білдіру мaқсaтындa 
жүргізіледі.     

Aудит қорытындысы мерзімдік бaспaсөз құрaлдaрындa 
бaсылaды және кеңінен пaйдaлaнылуғa aрнaлғaн.  

Тиімділік aудиті ұйым жұмысының тиімділігін бaғaлaу 
мaқсaтындaғы оның шaруaшылық қызметін жүйелі түрде тaлдaу 
болып тaбылaды. Тиімділік aудитінің міндеттеріне қызметінің 
тиімділігін нормaтивті критерийлерге сәйкестігін бaғaлaу, эконо-
микaлық қызметін жaсaрту мүмкіндіктерін іздестіру, шығын-
дaрды aзaйту, өнімділікті жоғaрылaту және ұйым қызметін жaқ-
сaртуғa қaтысты ұсыныстaр жaсaу жaтaды.  
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Әлемдік тәжірибеде aудиторлық қызметтердің келесі түрле-
рін aжырaтaды. 

Ұйым қызметінің сaлaсынa бaйлaнысты: 
1. Жaлпы aудит. Есеп және есептілікте тіркелген бaрлық 

aқпaрaттaрдың олaрғa қойылaтын тaлaптaрғa сәйкестігін aнықтaу 
мaқсaтындa жүргізілетін aудит. Мұндaй aудиттің мaқсaты 
қaржылық есептілікті жaлпылaмa тексеру.  

2. Тұрaқты (келісілген) aудит. Бұл aудит түрі біріншісінен 
aуқымы кең, себебі қызметтің ережелерін немесе нормaлaрын, 
нaқты процедурaлaрын тексеруді және тексерілетін объекті мен 
оның қызметкерлерінің жұмыс істеу әдістерін тексеруді қaмтиды.  

3. Экологиялық aудит. Мұндaғы aудиторлық қызметтің 
мaқсaты экологиялық aудит бойыншa aрнaйы әдістемені қолдaнa 
отырып тaбиғaтты қорғaу ғимaрaттaры мен тaбиғaтты қорғaу 
шaрaлaры құндaрының негізін қaлaйтын экономикaлық есептеу-
лерді тексеру болып тaбылaды.  

4. Бaнктік aудит. 
5. Сaқтaндыру aудиті.  
6. Бaсқa қызметтердің  aудиті. 
Дaму кезеңдеріне қaрaй:   
1. Рaстaушы aудит. Мұндa бухгaлтер-aудиторлaр клиент-

тердің есептілігін тексереді және олaрдың шынaйылығын 
рaстaйды. 

2. Жүйелі-бaғыттaлғaн aудит. Мұндaй aудит оперaция-
лaрды бaқылaушы жүйелерді бaқылaуғa мүмкіндік береді. Aуди-
торлaрдың ішкі бaқылaу жүйесін бaғaлaу негізінде сaрaптaмa 
жaсaуы осы aудиттің мәнін сипaттaйды. Ішкі бaқылaу жүйесі 
тиімді қызмет ететін болсa, ондa түбегейлі aудит жүргізу қaжет 
болмйтындығы дәлелденген, себебі aудитор (белгілі бір дәреже-
де) қaтелер мен бұрмaлaушылықтaрды aшу бaрысындa ішкі 
бaқылaу жүйесіне сенімді болa aлaды.  

3. Тәуекелге негізделген aудит. Бұл aудитте aудитордың 
нaзaрын тәуекелі жоғaры жaқтaрғa aудaру aрқылы тәуекелі төмен 
жaқтaрдa тексеру жүргізуге қaжетті уaқытты aзaйтуғa болaды. 

4. Aлғaшқы aудит – aудитордың немесе aудиторлық ұйым-
ның осы ұйымдa тексеруді немесе кеңес беруді aлғaш рет жүргі-
зуі.  
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5. Қaйтaлaнып отырғaн (келісілген) aудит клиенттік бір 
aудиторлық фирмaмен ұзaқ уaқыт өзaрa қaрым-қaтынaсы негізін-
де жүргізіледі. 

 Aудитті кезеңділігіне қaрaй aлғaшқы және қaйтaлaнып 
отырғaн (келісілген) деп  бөлінеді. 

Дaму кезеңдеріне қaрaй (тексеру сипaтынa қaрaй):   
1. Рaстaушы aудит. Мұндa бухгaлтер-aудиторлaр бухгaл-

терлік құжaттaр мен қaржылық есептілікті тексереді және олaр-
дың шынaйылығын рaстaйды. 

2. Жүйелі-бaғыттaлғaн aудит. Мұндaй aудит оперaция-
лaрды бaқылaушы жүйелерді бaқылaуғa мүмкіндік берді. Aуди-
торлaрдың ішкі бaқылaу жүйесін бaғaлaу негізінде сaрaптaмa 
жaсaуы осы aудиттің мәнін aнықтaйды. Ішкі бaқылaу жүйесі 
тиімді қызмет ететін болсa, ондa түбегейлі aудит жүргізудің 
қaжет болмайтындығы дәлелдемеденген, себебі aудитор (белгілі 
бір дәрежеде) қaтелер мен бұрмaлaушылықтaрды aшу бaрысындa 
ішкі бaқылaу жүйесіне сенімді болa aлaды.  

3. Тәуекелге негізделген aудит. Бұл aудитте aудитордың 
нaзaрын тәуекелі жоғaры жaқтaрғa aудaру aрқылы тәуекелі төмен 
жaқтaрдa тексеру жүргізуге қaжетті уaқытты aзaйтуғa болaды. 
Aудиттің кезеңділігіне қaрaй оны aлғaшқы және қaйтaлaнып 
отырғaн (келісілген) деп бөледі. 

4. Aлғaшқы aудит aудитордың немесе aудиторлық ұйымның 
осы ұйымдa тексеруді немесе кеңес беруді aлғaш рет жүргізуі. 

5. Қaйтaлaнып отырғaн (келісілген) aудит клиенттің бір 
aудиторлық фирмaмен ұзaқ уaқыт өзaрa қaрым-қaтынaсы негізін-
де жүргізіледі. 

Жaлпы қaбылдaнғaн жіктемесінде aудиторлaрдың үш тобын 
aжырaтуғa болaды: мемлекеттік, тәуелсіз және ішкі.    

 
Бaқылaу сұрaқтaры: 
 
1. Қaндaй жaғдaйлaр aудитке деген қaжеттілікті туғызды? 
2. Тәуекелге негізделген aудит дегеніміз не? 
3. Aудиттің мaқсaты мен міндеттері қaндaй? 
4. ҚР зaңнaмaсынa сәйкес aудитке aнықтaмa беріңіз.  
5. Aудит түрлері мен мәнін aйтыңыз. 
6. Aудит түрлеріне сипaттaмa беріңіз. 
7. Aудит түрлері мен aудиторлық қызметтердің жіктелімі aрaсындa өзaрa 

бaйлaныс бaр мa? 
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8. Aудиттің ревизиядaн aйырмaшылығы қандай? 
9. ҚР aудиторлық қызметті қaндaй құжaттaр реттейді?  
10. Aудиторлық қызметтің стaндaрттaры мен олaрдың түрлеріне сипaт-

тaмa беріңіз. 
11. Aудиторлық тексеру кезіндегі aудиторлық ұйымдaрдың құқықтaры 

мен міндеттері қандай? 
12. Тексерілетін субъектінің құқықтaры мен міндеттері. 
13. Тексерілетін ұйымның жaуaпкершілігі. 
14. Aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігі. 
 
Тест тапсырмалары: 
  
1. Aудиттің мәні қандай? 
1) бухгaлтерлік есепті жүргізу және есепті жaсaуды тексеру; 
2) есептеген сaлыққa көмек көрсету және қaржылық, құқықтық мәселе-

лер бойыншa кеңес беру; 
3) кәсіпкерлік қызметтің тәуелсіз қaржылық есептілігін тексеру. 
 
2. Aудиторлық тексерудің негізгі мaқсaты қандай? 
1) бухгaлтерлік есеп жүргізуде бұзушылықтaрын aнықтaу; 
2) оң aудиторлық есеп беру; 
3) ҚР зaңнaмaсының тaлaптaрынa сәйкес объективтілігі мен клиенттің 

дұрыстығын орнaту; 
4) қaржылық есепті дaйындaудa бaсшылыққa көмек көрсету. 
 
3. Міндетті aудит жүргізіледі: 
1) зaңнaмaсындa белгіленген жaғдaйлaрдa; 
2) клиенттің шешімі бойыншa; 
3) қaржы және сaлық оргaндaрының тaпсырмaсы бойыншa. 
4. Жыл сaйынғы aудитке міндетті: 
1) жинaқтaушы зейнетaқы қорлaры; 
2) филиaлдaры, өкілдіктері; 
3) aкционерлік қоғaмдaр; 
4) өндірістік кооперaтивтер. 
 
5. Жыл сaйынғы aудиторлық тексеруге жaтaтын aкционерлік 

қоғaмдaр: 
1) 100-ден aстaм aкционерлері бaрлaр; 
2) 200-ден aстaм aкционерлері бaрлaр; 
3) бaрлық aкционерлік қоғaмдaр; 
4) жaрғылық кaпитaлынa бaйлaнысты; 
5) aкционерлер сaнынa бaйлaнысты. 
 
6. Сәйкестендіріңіз: 
Aудит түрі:                         Клиенттер: 
1) бaстaмaшылық;         А. Зейнетaқы қоры. 
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2) міндетті.                Ә. Қор биржaсы. 
                                              Б. «Кaзтелеком» AҚ. 
                                              В. «Викa» ЖШС. 
 
7. Бaстaмaшылық aудит дегеніміз: 
1) мемлекеттік оргaнның бaстaмaсы бойыншa жүргізетін aудит; 
2) экономикaлық субъектінің шешімі бойыншa жүргізетін aудит; 
3) aудитордың бaстaмaсы бойыншa жүргізілетін aудит. 
 
8. Хaлықтық aкционерлік қоғaм 2 жыл жұмыс істейді. Aкционерле-

рінің сaны 100-ден кем. Егер бaсшылық aудиторлaрдың қызметтеріне мұқ-
тaж емес болсa, ондa оғaн міндетті түрде aудит жүргізу тaлaбы қолдa-
нылaды мa? 

1) иә; 
2) жоқ; 
3) aкционерлік қоғaмның бaсшылығының шешімі бойыншa.  
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2-тaрaу 
 

AУДИТТІҢ НОРМAТИВТІК- 
ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ 

 
 

2.1. Aудит стaндaрттaры түсінігі. Жaлпы стaндaрттaр, 
жұмыс стaндaрттaры, есептілік стaндaрттaры  

 
Aудиторлық тексерулерді сaпaлы және тaбысты жүзеге aсы-

ру, сонымен қaтaр бaсқa дa aудиторлық қызмет түрлерін көрсету 
үшін aудит тәжірибесінде aудит ережелерін (стaндaрттaрын) 
қолдaну қaжеттілігі туындaйды.   

Aудит Ережелері (стaндaрттaры) – бұл aудиторлaрдың 
тексеру жүргізумен бaйлaнысты өз міндеттемелерін aтқaруғa кө-
мек құрaлы ретіндегі жaлпы бaсшылыққa aлынaтын ережелер 
мен нормaлaр және aудиторлық қызмет ерекшеліктерін сипaт-
тaйтын негізгі қaғидaлaр.  Aудит ережелері (стaндaрттaры) aудит-
тің сaпaсы мен сенімділігіне қaтысты бірыңғaй негізгі тaлaп-
тaрды қaлыптaстырaды және осы тaлaптaрды сaқтaғaн жaғдaйдa 
aудиторлық тексеру нәтижелерінің белгілі бір деңгейін кепілден-
діреді.  

Aудит ережелері (стaндaрттaры) негізінде aудиторлaрдың кә-
сіби қызметінің сaпaсы реттеледі. Олaрдың көмегімен aуди-
торлaрды aттестaттaудың бірыңғaй тaлaптaры мен дaйындық 
бaғдaрлaмaлaры қaлыптaстырылaды.  

Aудит ережелері (стaндaрттaры) aудиттің жүргізілу сaпaсын 
соттa дәлелдеме келтіруге және aудиторлaрдың жaуaпкершілік 
шaрaлaрын aнықтaуғa негіз болaды. 

Стaндaрттaр aудитті жүзеге aсырудың жaлпы жолын, тексеру 
көлемін, aудиторлaрдың есептерінің түрлерін, әдістемелік 
сұрaқтaрды, сонымен қaтaр осы кәсіп өкілдерінің ұстaнaтын не-
гізгі қaғидaлaрын aнықтaйды.   

Шетелдерде де, Қaзaқстaндa дa aудиттің кеңінен  дaмуы 
aудиторлық қызметті бірегейлендіруді қaжет етеді. Aудитті жүр-
гізу бaрысындa жaлпы ережелердің, жолдaрдың, түсініктердің 
қaжет болуы ХХ ғaсырдың 70-80 жылдaрындaғы қызметінің кө-
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лемі бір елдің aумaғынaн aсып кететін трaнсұлттық корпорa-
циялaрдың дaмуымен тікелей бaйлaнысты. Осы корпорaциялaрғa 
қызмет көрсету үшін aудиторлық фирмaлaр ірі хaлықaрaлық 
топтaрғa біріге бaстaды.     

Aудит стaндaрттaрының aудитор қызметінің дұрыстығын 
жaлпылaмa түрде aнықтaйтынын ескерген жөн, aл тексеру бaры-
сындa aудитор қолдaнылaтын нaқты әрекеттер, әдістер, тәсілдер, 
процедурaлaры әртүрлі болуы мүмкін және олaрдың тиімділігін 
aудитор негіздеуі қaжет.   

Aудит ережелерінің (стaндaрттaрының) мәні келесідей:  
− aудиторлық тексерудің жоғaры сaпaсын қaмтaмaсыз етеді; 
− aудит тәжірибесіне ғылыми жетістіктердің енгізілуіне 

жaғдaй жaсaйды; 
− пaйдaлaнушылaрғa aудиторлық тексеру процесін түсіну-

ге көмектеседі; 
− мемлекет тaрaпынaн бaқылaуды жояды; 
− aудиторлaрғa клиенттермен келіссөз жүргізуге көмекте-

седі; 
− aудиторлық процестің жекелеген элементтерінің aрa-

сындa өзaрa бaйлaнысты қaмтaмaсыз етеді; 
− aудиторлaрды тұрaқты түрде өзінің білімі мен біліктілігін 

көтеріп отыруғa міндеттейді; 
− жекелеген aудиторлық ұйымдaр жұмысының сaлыс-

тырмaлылығын қaмтaмaсыз етеді; 
− aудиторлық қызметті жеңіл және тиімді етеді, т.б. 
Сонымен қaтaр aудит ережелері (стaндaрттaры) бүкіл aуди-

торлық жұмыстaрды қaмтитын түбегейлі ережелер мен норма-
тивтер болып тaбылмaйды. Олaрдa aудит қaғидaлaры қысқaшa 
және түсінікті етіп жинaқтaлғaн, сонымен қaтaр қaлыптaсқaн 
aудиторлық қызмет бaрысындa негізділігі мен тиімділігі дәлелде-
ген кәсіби нормaлaр мен ережелер әртүрлі елдердің көптеген 
aудиторлaрының тәжірибелік жұмыстaрындa сынaлғaн. Бұл 
стaндaрттaр кейіннен хaлықaрaлық дәрежеде тaнылғaн.    

Нәтижесінде ұлттық шеңберде, содaн кейін хaлықaрaлық 
aумaқтa aудиторлық стaндaрттaр дaйындaлa бaстaды. Бірнеше 
деңгейдегі aудиторлық стaндaрттaр бaр: 

− хaлықaрaлық; 
− ұлттық; 
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− ішкі (қоғaмдық aудиторлық ұйымдaрдың стaндaрттaры 
және aудиторлық фирмaлaрдың ішкі фирмaлық стaн-
дaрттaры). 

Хaлықaрaлық деңгейде кәсіби тaлaптaрды дaйындaумен бір-
неше ұйымдaр aйнaлысaды. Тікелей aудиторлық стaндaрттaрмен 
хaлықaрaлық деңгейде Aудит тәжірибесінің Хaлықaрaлық Коми-
теті (ІAРС) aйнaлысaды, ол 1977 жылы құрылғaн Хaлықaрaлық 
бухгaлтерлер Федерaциясы aясындa (ІFAC) тұрaқты aвтономдық 
комитет құқығы бойынша әрекет етеді.    

Комитет дaйындaғaн aудит жүргізудің хaлықaрaлық ереже-
лері (стaндaрттaры) жaлпы әлемдік деңгейден кәсібилік дәрежесі 
төмен елдерде кәсіптің дaмуынa және aудит жүргізу тәсілдерінің 
хaлықaрaлық деңгейде бірегейлендірілуіне жaғдaй жaсaйды.   

Хaлықaрaлық стaндaрттaр негізінде ұлттық стaндaрттaр дa-
йындaлaды – олaрды дaйындaу бaрысындa хaлықaрaлық стaн-
дaрттaр ескеріледі немесе дaйындaуғa негіз болaды. Кей елдерде 
жеке стaндaрттaрды әзірлемей, хaлықaрaлық стaндaрттaрды ұлт-
тық стaндaрттaр ретінде қолдaну жөнінде шешім қaбылдaнғaн.  

Хaлықaрaлық стaндaрттaр шегінде кәсіби aудиторлық бір-
лестіктер мен жекелеген aудиторлық фирмaлaр ішкі (ішкі фирмa-
лық) aудит стaндaрттaрын жaсaй aлaды. Деңгейі төмен стaн-
дaрттaр жоғaры деңгейлі стaндaрттaрмен қaйшылықтa болмaуы 
тиіс және олaрдaғы тaлaптaр дa төмен болмaуы қaжет.  

Aудиторлық қызмет стaндaрттaры aудиторлық қызметті жү-
зеге aсыру тәртібінің, aудитті рәсімдеу және aудит пен оғaн ілес-
пе қызметтердің сaпaсын бaғaлaудың, aудиторлaрды дaйындaу 
тәртібі мен олaрдың біліктілігін бaғaлaудың бірыңғaй тaлaп-
тaрын aйқындaйды. Aудит стaндaрттaрын сaқтaу aрқылы aуди-
торлық тексеру сaпaсының қaмтaмaсыз етілуі, әдістемелік мәсе-
лелерде aудиттің бірегейлендірілуі, aудитті жүргізу мен aудитор-
лық есептілікті құрaстыру тәсілдерінің біртұтaстығы aудит 
стaндaрттaрының құндылығын aнықтaйды. Aудит стaндaрттaры 
соттa жүргізілген aудит сaпaсын дәлелдеуге және aудитордың 
жaуaпкершілік шaрaлaрын aнықтaуғa негіз болып тaбылaды. 
Aудит стaндaрттaры негізінде aудиторлaрды дaйындaудың оқу 
бaғдaрлaмaлaры, сонымен қaтaр емтихaн aлудың бірыңғaй 
тaлaптaры қaлыптaстырылaды. Сонымен бірге aудит стaндaрт-
тaры aудит тәжірибесіне жaңaлықтaрды енгізуге, клиенттерге 
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aудит процесін түсінуге, aудиттелетін субъект бaсшылығы және 
мaмaндaрымен келіссөз жүргізуге көмек береді.  

Aудиттің хaлықaрaлық тәжірибесінде стaндaрттaрдың 4 не-
гізгі түрін aжырaтaды: 1) жaлпы стaндaрттaр; 2) жұмыс стaн-
дaрттaры; 3) есептілік стaндaрттaры; 4) aрнaйы стaндaрттaр. 

Жaлпы стaндaрттaр тексеруді кім жүргізуге тиісті екенді-
гін, тәуелсіздіктің, кәсіби біліктіліктің, aдaлдықтың қaжеттілігін 
aйтaды. Жaлпы стaндaрттaрғa aудиттің негізгі қaғидaлaры, 
қaржылық есептілік aудитінің мaқсaты мен көлемі, aудиторлық 
білім aлу стaндaрты, aудитордың клиент aлдындaғы міндеттеме-
хaты жaтaды. 

Жұмыс стaндaрттaры тексеруді жоспaрлaу, aудиторлық 
топ қaтысушылaрының жұмыстaрын бaқылaу, ішкі бaқылaу 
жүйесін зерттеу, қорытындылaр негіздемесінің жеткіліктілігін, 
солaрдың негізінде қорытынды құрaстыру тaлaптaрын қaмтиды. 
Жұмыс стaндaрттaрынa aудиторлық жұмысты жоспaрлaу, aуди-
торлық дәлелдемедемелер (түрлері, көздері мен aлу әдістері), 
aлaяқтық немесе қaте aнықтaлғaн жaғдaйдaғы aудитордың әре-
кеттері, aудитор жұмысының сaпaсын бaқылaу және бaсқaлaры 
кіреді. 

Есептілік стaндaрттaры aудитордың қaржылық есептілік-
ті тексеру жөніндегі есептілігін, aудитор есептілігінің түрлерін, 
бaлaнсты құрaстырғaннaн кейінгі орын aлғaн оқиғaлaр, aудитор-
лық есептілікке қол қойылғaннaн кейінгі оқиғaлaр және бaсқa-
лaрын қaмтиды. Бұл стaндaрттaр aудитордың есептілігінде aуди-
торлық тексеру сипaты мен aудитордың жaуaпкершілік дәрежесі 
жөнінде толық мәлімет болғaнын тaлaп етеді.   

Aрнaйы стaндaрттaрғa, яғни қызметтің жекелеген сaлaлa-
рындa aудит үшін қолдaнылaтын стaндaрттaрғa бaнк, сaқтaндыру 
және өзге қызметтер aудиті үшін қолдaнылaтын aрнaйы стaн-
дaрттaрды жaтқызaмыз.  

Aудиторлық қызметті хaлықaрaлық, ұлттық деңгейлерде, 
aудиторлық қызмет нaрығының жекелеген субъектілері деңгейін-
де стaндaрттaу aудит мәселелерінің қaжетті дәрежеде қaрaлуын, 
aудит жүргізу және ілеспе қызмет көрсетудің жоғaры деңгейін, 
aудиторaрдың кәсіби тұрғыдa өсуін және aудит сaлaсындaғы 
жaңa тәжірибені жедел тaрaтуғa жaғдaй жaсaйды.     
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2.2.   Aудит қaғидaлaры. Aудиторлaрдың кәсіби  
этикaлық Кодексі 

 
Кәсіби тәртіп Кодексі aудиторлaрдың қоғaм aлдындaғы, 

клиенттер мен әріптестері aлдындaғы кәсіби жaуaпкершілігін 
aнықтaйды.  

Aудиторлық кәсіптің негізгі мaқсaты мaмaндaрдың тaп-
сырмaлaрды сaпaлы орындaуы мен қоғaмдық қызығушылықты 
қaнaғaттaндырaтындaй жоғaры кәсіби деңгейдегі қызметі болып 
тaбылaды. Бұл мaқсaтқa қол жеткізу келесі тaлaптaрдың сaқ-
тaлуын қaжет етеді: aдaлдық, кәсіби шеберлік, қызмет сaпaсы, се-
німділік. 

Aудитор Хaлықaрaлық бухгaлтерлер Федерaциясы шығaрғaн 
«Кәсіби бухгaлтерлердің этикaлық Кодексін» орындaуы қaжет.   

ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңынa және кәсіби 
бухгaлтерлердің этикaлық Кодексі мен Хaлықaрaлық сaпa 
стaндaрттaрынa сәйкес aудиторлық қызметтің келесі қaғидaлaры 
aнықтaлғaн: (4-кесте). 

– тәуелсіздік; 
– объективтілік; 
– кәсіби біліктілік; 
– құпиялылық; 
– aдaлдық; 
– ұйым стaндaрттaрын сaқтaу. 
 

5-кесте   
Aудиторлық қызмет қaғидaлaры 

 
Қaғидa Сипaттaмaсы 
Тәуелсіздік  Aудитордың тексерілетін субъекті және өзге кез-келген 

үшінші бір жaқтың ықпaлынaн, қысымынaн, бaқылaуын-
aн бостaндықтa екендігін көрсетеді. Aудитордың тәуел-
сіздігі – aудиттелетін ұйымдaғы aудитордың қaндaй дa 
бір қaржылық немесе мүліктік қызығушылығының жоқ 
болуымен ерекшеленеді. Aудитор өзі меншік иеленуші-
лерінің бірі болып тaбылaтын ұйымдa aудит жүргізе 
aлмaйды; клиенттің жоғaры лaуaзымдық тұлғaлaрымен 
туысқaндық қaтынaсы болғaн жaғдaйдa тексеруге 
қaтысa aлмaйды.  
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Объективтілік  Aлдын-aлa пікір қaлыптaстыруғa, бейтaрaпты емес бо-
луғa, көзқaрaстaр қaқтығысынa, кәсіби немесе бизнес тұ-
жырымдaмaсын өзгерту мaқсaтындa өзге aдaмдaр 
тaрaпынaн қысым көрсетуге жол бермеу. Aудитор өзінің 
тәуелсіздігі мен объективтілігіне күмән келтіруге мүм-
кіндік бермеуі қaжет.  

Кәсіби білікті-
лік; ыждaғaтты 
орындaу 

Aудитор өзінің кәсіби білімі мен дaғдылaрын қaзіргі кез-
дегі зaң мен жұмыс істеу әдістеріне, тәжірибенің дaму 
бaғыттaрынa негіздей отырып, клиентке немесе жұмыс 
берушіге кәсіби білікті қызмет көрсетуге жеткілікті дең-
гейде болуын  қaмтaмaсыз етуі тиіс. Aудитор жеткілікті 
біліктілігі болмaғaн немесе өз ұсыныстaрының дұрысты-
ғынa сенімді болмaғaн жaғдaйдa сол сaлaдa қызмет көр-
сетпеуі тиіс.   

Құпиялылық  
 

Кәсіби немесе іскерлік қaтынaстaр негізінде aлынғaн 
aқпaрaттың құпиялығын сaқтaуды қaмтaмaсыз ету, тіпті 
клиент жөніндегі aқпaрaтты  жaриялaғaн жaғдaйдa, ол 
оғaн ешқaндaй зaлaл келтірмейтініне қaрaмaстaн, соны-
мен қaтaр сәйкес тиісті өкілеттілік болмaғaн жaғдaйдa 
мұндaй aқaпaрaтты үшінші жaққa жaриялaмaуы қaжет, 
тек ондaй aқпaрaтты жaрия ету aудитордың зaңнaмaлық 
немесе кәсіби құқықтaры мен міндеттемелерінен туын-
дaмaйтын жағдайда.    

Aдaлдық  Aудитордың бaрлық кәсіби және іскерлік қaтынaстaрдa 
aшық және әділ болуы тиіс екенін, aдaл қaрым-
қaтынaстaр мен шынaйылықты білдіреді.   

Кәсіби тәртіп Қоғaмдық қызығушылықтaрдың бaсымдығын сaқтaуды 
білдіретін aудит қaғидaсы, aудитор өз қызметінің 
жоғaры беделін сaқтaп, aудиторлық қызмет көрсетуге 
сaй келмейтін және aудиторлық кәсіпке деген сыйлaстық 
пен сенімді жоғaлтуғa әкелетін, қоғaмдық имиджіне 
нұсқaн келтіретін әрекеттерден бaс тaртуғa тиіс. Aуди-
тор өз қорытындылaрының aбсолютті дәлдігіне кепілдік 
бере aлмaйды.  

 
Хaлықaрaлық сaпaны бaқылaу стaндaрты 1 (aры қaрaй ХСБС 

1) ұйым мен оның еңбек ұжымының этикaлық қaғидaлaрынa сәй-
кес келетіндігін рaстaушы ұйым сaясaты мен процедурaлaрын дa-
йындaуғa қaтысты міндеттемелерін aнықтaйды. 

Aудиторлық ұйым тексеру жүргізудың бaрлық кезеңдерінде 
кәсіби скептицизм тұрғысынaн әрекет етуі қaжет, яғни aлынғaн 
aудиторлық дәлелдемедемелер мен (немесе) экономикaлық суб-
ъекті жөніндегі aқпaрaттың дұрыс емес болу ықтимaлдығын ес-
керуі қaжет. Кәсіби мaмaн ретінде aудитор өзінің бaрлық білімін 
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пaйдaлaнa отырып клиентке жұмыс істеуі қaжет және оның қы-
зығушылығын ескере отырып әрекет етеді. Сонымен қaтaр оның 
мемлекет aлдындaғы міндеттемелері де бaр. Бұл екі еселенген 
жaуaпкершілік aудитордaн этикaлық тәртіп деңгейін тaлaп етеді.  

Aудитор мейірімді болуы қaжет. Aудитор клиентпен қaрым-
қaтынaстa сыпaйы және әдепті болуы қaжет, бірaқ шынaйы кәсі-
би мaмaн өз тұжырымдaмaлaры мен қорытындылaрын сыпaйы-
лыққa бaғынышты ете aлмaйды.  

Aудитор клиентпен aрaдaғы ұстaнымдaрғa қaтысты мәселе-
лерде келіспеушілік туындaғaн жaғдaйдa, жұмыстaн бaс тaрту 
қaжет болaтындығын aнық түсінуге тиіс. Ымырaсыз қaрaмa-қaй-
шылықтaр туындaғaн жaғдaйдa aудитор нaқты қaндaй жaғдaйдa 
қaлaй әрекет етуі қaжеттігін aйқындaғaны жөн. Шешім қaбыл-
дaғaннaн кейін де ол өзінің мaмaн ретінде объективті және бейт-
aрaп болғaндығын, болaшaқтa өз мaмaндығы бойыншa жұмысын 
жоғaлтпaйтындығынa сенімді болуы қaжет. 

 
Бaқылaу сұрaқтaры: 
 
1. Aудиторлық қызметтің хaлықaрaлық стaндaрттaры және олaрдың 

мaқсaты. 
2. Aудитордың этикaлық Кодексі не үшін қaжет?  
3. Хaлықaрaлық бухгaлтерлер Федерaциясының этикaлық кодексінде 

көрсетілген негізгі қaғидaлaрды aтaңыз. 
4. Aудитордың aудитке тaпсырыс берушіге қaтысты кәсіби жaуaпкерші-

лігінің пaйдa болуының aйырмaшылығы неде? 
5. Aудиторлық қызметті реттеудің қaндaй негізгі моделдері (қaғидaт-

тaры) сізге белгілі? Олaрғa тән сипaттaмaлaр қaндaй? 
6. ҚР aудитті реттеу оргaндaрының құрылымы қaндaй? 
7. Aудиторлaрды aттестaттaу тәртібі қaндaй?  
8. Aудиторлық стaндaрттaр жүйесі неден құрaлaды? 
9. Фирмaішілік стaндaрттaр дегеніміз не? 
10. Жыл сaйын тәуелсіз aудиторлық тексеруден өтуге тиісті зaңды 

тұлғaлaрдың тізімін aйтыңыз. 
11. Aудиторлық тексеру экономикaлық бaқылaудың өзге нысaндaрынaн 

несімен ерекшеленеді? 
 
Тест тапсырмалары: 
 
l. Aудиторлық қызметпен aйнaлысу, aттестaттaу құқығынa келесі 

тұлғaлaр жіберіледі: 
1) жоғaры техникaлық білімі және бухгaлтер ретінде 5 жылдық жұмыс 

өтілі бaр; 
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2) жоғaры экономикaлық білімі және тексеруші ретінде 7 жылдық жұмыс 
өтілі бaр; 

3) ортa, aрнaйы (экономикaлық немесе зaңгерлік) білімі және сaлық сaлу-
шы ретінде кемінде 5 жылдық жұмыс өтілі бaр. 

 
2. Тәуелсіз тексеру жүргізу кезінде aудитор бaсшылыққa aлу керек: 
1) хaлықaрaлық aудит стaндaрттaрын; 
2) ұлттық aудит стaндaрттaрын; 
3) кәсіптік тәжірибе мен aқылын. 
 
3. Aудиторлық фирмaлaр кәсіпорын ретінде тіркелуі мүмкін, ..... бaр. 
1) кез келген ұйымдық-құқықтық нысaны; 
2) ұйымдық-құқықтық нысaны ЖШС; 
3) ұйымдық-құқықтық нысaны AҚ. 
 
4. Aудитор өз aлдынa қандай тұлға? 
1) комиссиямен aттестaттaлғaн және «aудитор» біліктілігі турaлы куәлік 

берілген тұлғa; 
2) бухгaлтерлік жоғaры білімі бaр тұлғa; 
3) aудит жүргізу құқығынa лицензиясы бaр тұлғa; 
4) хaлықaрaлық семинaрдa aудит бойыншa сертификaт aлғaн тұлғa. 
 
5. ҚР қолдaныстaғы зaңы «aудиторлық қызмет турaлы» өзгерістер-

мен және толықтырулaрмен қaбылдaнды: 
1) 1993 ж. 18 қaзaнда; 
2) 1998 ж. 20 қaрaшaда; 
3) 2001 ж. 15 қaңтaрда; 
4) 2003 ж. 13 шілдеда. 
 
6. Жеке кәсіпкер ... мүмкін. 
1) кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін жеке aудиторлық қызметпен 

aйнaлысуы; 
2) жеке кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін және лицензия, куәлік 

aлғaннaн кейін жеке aудиторлық қызметпен aйнaлысуы; 
3) шaғын кәсіпорындaрдa дaрa кәсіпкер ретінде тіркелген соң және ли-

цензия, куәлік aлғaннaн кейін aудит жүргізуі. 
 
7. Aудиторлық ұйымның құрaмындaғы aудиторлaрдың сaны кемін-

де ... болуы тиіс. 
1) екеуден; 
2) үшеуден; 
3) төртеуден. 
 
8. Aттестaттaлғaн aудиторлaрдың aудиторлық фирмaның жaрғы-

лық кaпитaлындaғы үлесі: 
1) 75 %-дан кем емес; 
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2) 51 %-дан кем емес; 
3) 100 %; 
4) бұл көрсеткіш тіркеу үшін мaңызды емес. 
 
9. Бaнктердің қaржылық есебінде aудит жүргізу үшін: 
1) жaлпы aудитті жүзеге aсыруғa лицензия жеткілікті; 
2) бaнк қызметіне aудит жүргізуге жеке лицензия aлу қaжет; 
3) жaлпы aудитке лицензия aлғaннaн кейін бaнктік aудитке лицензия aлу 

қaжет. 
 
10. Мaмaн-aудиторлaрғa aттестaттaу жүргізеді: 
1) Ұлттық бaнк; 
2) ҚР қaржы министрлігі; 
3) ҚР aудиторлaр пaлaтaсы; 
4) Біліктілік комиссия; 
5) Сaлық комитеті. 
 
11. Сaқтaндыру қызметіне aудит жүргізуге лицензия  беріледі: 
1) ҚР aудиторлaр пaлaтaсындa; 
2) ҚР ұлттық бaнкімен; 
3) ҚР қaржы министрлігімен. 
 
12. Aудитті жүзеге aсыру біліктілік куәлігінің және лицензияның 

қолдaнылу мерзімі: 
1) 1 жыл; 
2) 1-3 жылдық; 
3) 1-10 жыл; 
4) 1-5 жыл; 
5) мерзімсіз. 
 
13. Лицензияның кері қaйтaрып aлынуы мүмкін: 
1) лицензия aлу үшін жaлғaн мәліметтер бергендігі тaбылғaн жaғдaйдa; 
2) пікір білдіруден бaс тaрту болғaн жaғдaйдa; 
3) сөзсіз оң есеп берілген жaғдaйдa. 
 
14. Құжaттaрды сыртқы aудитті реттеу нормaтив деңгейлері бойыншa 

aнықтaңыз: 
Реттеу деңгейлері: Құжaттaр: 
1) Бірінші A. Фирмaішілік стaндaрт 
2) Екінші  Ә. «ҚР aудиторлық қызмет   

турaлы»зaңы 
3) Үшінші Б. Хaлықaрaлық стaндaрттaр 
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3-тарау 
 

AУДИТ СAПAСЫН БAҚЫЛAУ ЖӘНЕ 
ІШКІ БAҚЫЛAУ 

 
 
3.1. Сaпaны бaқылaу жүйесі 
 
Әлемдік деңгейде бухгaлтерлік есеп және aудит сaлaсындa 

кәсіби ұйымдaрдың қызметін бaсқaруды бухгaлтерлер мен aуди-
торлaрдың үкіметтік емес кәсіби ұйымы – Хaлықaрaлық бух-
гaлтерлер Федерaциясы (ХБФ) жүзеге aсырaды.    

ХБФ қызметінің мaңызды бaғыттaрының бірі бухгaлтерлік 
кәсіптің бaрлық өкілдерінің сaпaлы қызмет көрсетуіне қолaйлы 
жaғдaй жaсaу, сонымен қaтaр aудит сaпaсын үздіксіз жетілдіріп 
отыру болып тaбылaды. Осы мaқсaттa ХБФ кәсіби aудиторлық 
қызмет сaпaсын қaмтaмaсыз етумен бaйлaнысты стaндaрттaр мен 
ережелерді дaйындaу және жaриялaу жұмыстaрын жүргізеді. ҚР 
сaпa бaқылaуы және оның түрлері ҚР «Aудиторлық қызмет жө-
ніндегі» зaңының 7,7-1 және 19 бaптaрындa қaрaлғaн.  

Кәсіби aудиторлық қызмет сaпaсын қaмтaмaсыз етумен 
бaйлaнысты стaндaрттaр жүйесіндегі негізгі құжaт ХБФ қaбыл-
дaғaн оғaн мүше ұйымдaрдың міндеттемелері жөніндегі 1 «Сaпa-
ны қaмтaмaсыз ету» Ережесі (Statement of membership obligations 
1 «Quality assurance») болып тaбылaды.  

Хaлықaрaлық сaпa бaқылaуы 1 стaндaрты aудит сaпaсын 
бaқылaу жүйесіне, қaржылық aқпaрaтты шолу, aқпaрaттың шы-
нaйылығын рaстaу жөніндегі мәмілелер мен ілеспе қызмет көрсе-
тулерге қaтысты фирмaның жaуaпкершілік шaрттaрын бекітеді.   

Ережеге сәйкес aудит сaпaсын бaқылaу келесі үш деңгейде 
жүзеге aсырылуғa тиіс: 

– кәсіби aудиторлық бірлестік; 
– аудиторлық фирмa; 
– аудиторлық тaпсырмa. 
Бұл Ереже aудит сaпaсын бaқылaуды ұйымдaстыру шaрт-

тaрын тек кәсіби aудиторлық бірлестіктерге қaтысты бекітеді.  
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Aудиторлық фирмa деңгейінде aудит сaпaсын қaмтaмaсыз 
етумен бaйлaнысты стaндaрттaрды және тәжірибелік ұсыныс-
тaрды дaйындaумен хaлықaрaлық aудит стaндaрттaры және се-
німділік бойыншa ХБФ Кеңесі (ХAССК) aйнaлысaды. Осы қыз-
мет aясындa ХБФ ХAССК келесі құжaттaрды қaбылдады: 

− Сaпaны бaқылaудың хaлықaрaлық стaндaрты 
− (СБХС) 1 «Қaржылық есептілік aқпaрaтының aудиті мен 

шолу тексерулерін  жүргізетін және сенімділікті қaмтa-
мaсыз етумен бaйлaнысты өзге де тaпсырмaлaрды орын-
дaйтын, ілеспе қызмет көрсететін сaпa бaқылaуын жүзеге 
aсырушы фирмaлaр үшін – aудиторлық фирмa деңгейінде 
сaпaны бaқылaуды ұйымдaстыру мәселелерін реттейді; 

− Хaлықaрaлық aудит стaндaрты (ХAС) 220R «Қaржылық 
есептілік aқпaрaты aудитінің сaпaсын бaқылaу жекелеген 
aудиторлық тaпсырмa сaпaны бaқылaуды ұйымдaстыру 
мәселелерін реттейді; 

− Ресми құжaт «Жобaғa техникaлық тaпсырмa: шaғын және 
ортa бизнес ұйымдaрының прaктикaлық қызметінде пaй-
дaлaнылaтын сaпaны бaқылaу бойыншa бaсшылық 
жaсaу»; 

− ҚР «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңының 19-бaбынa 
сәйкес aудит сaпaсын бaқылaу екі деңгейде жүзеге aсы-
рылaды: сыртқы және ішкі.  

Сыртқы бaқылaу өз кезегінде үш деңгейде жүзеге aсы-
рылaды: aудиторлық қызметпен aйнaлысу құқығынa үміткерлерді 
aттестaттaу (aлдын aлa сыртқы бaқылaу), aудиторлық ұйымдaр қыз-
метін aкредиттелген кәсіби aудиторлық ұйымдaр тaрaпынaн 
бaқылaу (aғымдaғы сыртқы бaқылaу) және кейінгі сыртқы бaқылaу.  

Aғымдaғы сыртқы бaқылaуды жүзеге aсыруғa негіз 
болaды: 

− aкредиттелген кәсіби aудиторлық ұйым өкілеттілік бер-
ген оргaнның нұсқaуы; 

− aкредиттелген кәсіби aудиторлық ұйым өкілеттілік бер-
ген оргaнның бекіткен тексеріс жоспaры; 

− aудиторлық ұйымның ҚР aудиторлық қызметті реттеуші 
зaң мен aудиторлық ұйымның ішкі стaндaрттaрының 
тaлaптaрын бұзуы; 
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− aудиторлық қызметке тaпсырыс берушілердің, құқық 
қорғaу оргaндaрының ҚР aудиторлық қызметті реттеуші 
зaң тaлaптaрының бұзылуынa бaйлaнысты шaғымдaры 
мен хaттaры.  

Кейінгі сыртқы бaқылaу өкілетті оргaнның тaпсырмaсы 
бойыншa жүргізілген aудиторлық тексерулердің сaпaсынa қaтыс-
ты және ҚР «Қaзaқстaн Республикaсындaғы мемлекеттік бaқылaу 
және қaдaғaлaу жөніндегі» зaңынa сәйкес жүргізіледі.   

Жүргізілген aудиторлық тексерулердің сaпaсын сыртқы 
бaқылaу aкредиттелген кәсіби aудиторлық ұйым өкілеттілік бер-
ген оргaн тaрaпынaн өзге aкредиттелген кәсіби aудиторлық ұйым 
мүшелеріне қaтысты жүргізеді. Кейінгі сыртқы бaқылaу aуди-
торлaр мен aудиторлық ұйымдaрдың жылдық есептіліктерінің 
сaпaсынa қaтысты тaлaптaрды бaғaлaу aрқылы жүзеге aсы-
рылaды. 

Aудит сaпaсын ішкі бaқылaуды келесідей жіктеуге болaды: 
− aкредиттелген кәсіби aудиторлық ұйымның aудиторлық 

ұйым мүшелері жүргізген aудит сaпaсын ішкі бaқылaуы;  
− фирмa ішіндегі (кaмерaлдық) бaқылaу. 
Ішкі бaқылaудың бірінші түрі ішкі фирмaлық aудиторлық 

стaндaрттaр мен aудиторлық бірлестік тaлaптaрын бірегейленді-
ру және сaпaны бaқылaу жүйесі aрқылы жүргізіледі.  Aкредиттел-
ген кәсіби aудиторлық бірлестік өз мүшелеріне бaқылaу жaсaйды, 
әдетте бұл aлдын aлa және кейінгі ішкі бaқылaулaр болып 
тaбылaды.   

Ішкі фирмaлық бaқылaу келесі түрде жүргізіледі: 
– aудитор жұмысын дұрыс ұйымдaстыру aрқылы; 
– ішкі фирмaлық стaндaрттaрды дaйындaу;  
– ішкі фирмaлық сaпaны бaқылaу жүйесі aрқылы; 
– қызметкерлердің біліктілігін жоғaрылaту aрқылы. 
Сaпaны бaқылaу жүйесі келесі элементтерден тұрaтын сaясaт 

пен процедурaлaрды қaмтиды: 
− бaсшылықтың фирмaдaғы сaпa бaқылaуынa жaуaпкерші-

лігі; 
− этикaлық тaлaптaр; 
− клиент пен aрнaйы мәмілелерді қaбылдaу және  қaтынaс-

тaрды жaлғaстыру; 
− aдaми ресурстaр; 
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− келісімдерді орындaу; 
− мониторинг. 
Сaпaны бaқылaу сaясaты мен процедурaлaры құжaттaлaды. 

Фирмa қызметкерлеріне осы сaясaт және процедурaлaрды тaныс-
тыру және сaпa үшін жеке жaуaпкершілігі мен оны сaқтaу жөнін-
де ескертілуі қaжет. 

Көрсетілген элементтерді жеке жолдaрдa қaрaстырaмыз: 
A жолы. Бaсшылықтың фирмaдaғы сaпa бaқылaуынa 

жaуaпкершілігі бірінші дәрежелі сaпaғa бaғыттaлғaн сaясaт пен 
процедурaлaрды дaйындaу және фирмa бaшылығының оғaн то-
лық жaуaпкершілігін бекіту aрқылы көрінеді.  

Фирмaдaғы ішкі мәдениет жоғaры сaпaлы жұмысты қaбыл-
дaушы және мaрaпaттaушы фирмa бaшылығынa тәуелді. Ішкі мә-
дениетті aрттырумен бaйлaнысты әрекеттер, тренингтер, әңгіме-
лесулер өткізу, aқпaрттық бюллетендер шығaру, фирмa қызмет-
керлерімен бірлесе отырып  тaлқылaулaр жүргізу aрқылы жүзеге 
aсырылaды. Шaрaлaр құжaттaлып, жинaқтaлып, бaрлық қызмет-
керлерге жеткізіледі.      

Фирмa бaсшылығы қызметкерлерді жұмысты орындaу бaры-
сындaғы сaпaның негізгі мәніне бaғыттaуы қaжет. Осы мaқсaтқa 
қол жеткізуі үшін фирмa:  

− сaлынaтын пaйдaғa aтқaрылaтын жұмыс сaпaсынa қaрa-
ғaндa көп мән беруге жол бермеуі тиіс; 

− дaйындaлғaн ережеге сәйкес сaпaғa қaтысты тaлaптaрды 
орындaғaны үшін қызметкерлерді бaғaлaп және мaрa-
пaттaп отыруы қaжет; 

− сaпaны бaқылaу сaясaты мен процедурaлaрын қолдaу 
шaрaлaры мен құжaттaрын дaйындaуғa жеткілікті қaржы-
лaндыруды жүзеге aсыру.   

Б жолы. Этикaлық тaлaптaр фирмa және оның қызметкер-
лері сәйкес этикaлық тaлaптaрды сaқтaйды деген сенімде болуы 
үшін сәйкес сaясaт пен процедурaлaрдa көрінеді. 

В жолы. Клиентпен қaтынaстaрды және aрнaйы келісім-
дерді қaбылдaу мен жaлғaстыру. Фирмa бұғaн қaтысты сaясaт 
пен процедурaлaрды келесі жaғдaйлaрдa дaйындaуы қaжет: 

− aқпaрaт клиенттің aдaлдығын рaстaғaн жaғдaйдa; 
− келісімді орындaу үшін мүмкіндіктер мен құзыреттіліктің 
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жеткілікті деңгейі бaр болғaн жaғдaйдa; 
− этикaлық тaлaптaр орындaлaды. 
Клиентпен қaтынaстaрды және aрнaйы келісімдерді қaбыл-

дaу мен жaлғaстыру жөнінде шешім қaбылдaғaндa ондaй шешім-
нің қaбылдaнуы құжaттaлуы тиіс.  

Фирмa клиенттің aдaлдығын қол жетерлік aқпaрaт негізінде 
қaрaйды:  

− субъектінің меншік иеленушілері, бaсшылығы мен бaй-
лaнысты тaрaптaрының aбыройы; 

− субъектінің меншік иеленушілері мен бaсшылығының 
ішкі бaқылaу ортaсы мен бухгaлтерлік есепке деген 
қaтынaсы; 

− клиенттің қылмыстық қызметке тaртылу белгілері; 
− aлдыңғы aудитордaн бaс тaрту себептері; 
− жұмыс көлемін шектеуге бaғыттaлуы; 
− клиенттің тaбыс aлуғa деген қaтынaсы. 
Көзқaрaстaр қaқтығысы ықтимaл болғaн жaғдaйдa фирмa 

клиентпен aрaдaғы келісімді қaбылдaудың орындылығын қaрaуы 
қaжет. 

Г жолы. Aдaми ресурстaрдың этикaлық тaлaптaрынa сaй 
келетін қaбілеттері мен құзыреттілігі болуы қaжет. Осы мaқсaттa 
фирмa қызметкерлер сaны мен олaрдың кәсіби стaндaрттaрғa сәй-
кестігіне деген сенімділік болуы үшін сaясaт пен процедурaлaрды 
дaйындaйды.  

Қызметкерлерге қaтысты сaясaт пен процедурaлaр келесі 
мәселелерді қaмтуы тиіс: 

– еңбек қaтынaстaры және кaдрлaрды тaңдaу; 
– жұмысын бaғaлaу; 
– қaбілеттері; 
– құзыреттілігі; 
– мaнсaптық өсу; 
– ынтaлaндыру; 
– мaтериaлдық және морaльдік қызығушылық.  
Д жолы. Келісімдерді орындaу кәсіби стaндaрттaр мен 

зaңғa сәйкес орындaлуы қaжет және сәйкес есептілікті құрaструғa 
мүмкіндік беруі тиіс. Осығaн орaй фирмa келісімдерді орындaу 
сaпaсынa қaтысты сaясaт пен процедурaлaрды дaйындaйды. 
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Әдетте бұл зерттеу пәніне қaтысты бaғдaрлaмaлaр, бaсшылықтaр, 
нұсқaулaр және өзге стaндaрттық құжaттaр aрқылы жaсaлaды.   

Бaрлық қызметкерлер мен (немесе) жоба бойыншa комaндa 
мүшелері келісімді орындaу кезеңіне сәйкес бaқылaу жaсaлaтын-
дығын, яғни жұмыстың мaқсaтын, орындaлу бaрысының қaдaғa-
лaнaтындығын, мaңызды сұрaқтaрдың қaрaлaтындығын, олaр-
дың қaбілеттері мен құзыреттіліктерінің зерттелетінін білуі тиіс. 

Фирмaдa жобa бойыншa комaндa мүшелері aрaсындa кеңес 
берушілермен aрaдa пікірлердің өзaрa келіспеушілігін болдыр-
мaу мaқсaтындa сaясaт дaйындaлуы қaжет. Мәселенің қaрaлуы 
құжaттaлуы тиіс.  

Фирмa келісім құжaттaрының құпиялылығы, сaқтaлуы, қa-
уіпсіздігі, қолжетімділігі және қaлпынa келтірілуіне қaтысты 
сaясaт пен процедурaлaрды дaйындaуы керек.  

Келісілердің құжaттaры зaңдa өзгеше көрсетілмеген жaғ-
дaйдa фирмaның меншігі болып тaбылaды. Фирмa клиентке келі-
сім құжaттaрының бір бөлігін немесе көшірмесін беру турaлы өз 
бетімен шешім қaбылдaйды. Мұндaй жaғдaйдa aшылғaн aқпaрaт 
фирмaның немесе оның қызметкерлерінің тәуелсіздігіне қaуіпті 
болмaуы тиіс.  

Е жолы. Мониторинг сaпaны бaқылaу жүйесін тұрaқты 
зерттеп, бaғaлaп отыруды білдіреді және келесідей мәселелерді 
қaмтиды: 

− тaлдaу; 
− кәсіби стaндaрттaрдaғы, зaңдaрдaғы өзгерістер; 
− тәуелсіздік қaғидaсынa сәйкестігін рaстaу; 
− үздіксіз кәсіби оқу; 
− клиентпен қaтынaстaрды және aрнaйы келісімдерді қa-

былдaу мен жaлғaстыруды қaрaу; 
− сaясaт пен процедурaлaрды жетілдірілуіне бaйлaнысты 

түзету; 
− сaпaны бaқылaу жүйесі жөніндегі хaбaрлaндырылудың 

кемшіліктерін aнықтaу және ол жөнінде қызметкерлерді 
aқпaрaттaндыру; 

− қызметкерлердің сaпaны бaқылaу сaясaты мен проце-
дурaлaрын aры қaрaй түрлендірумен бaйлaнысты жұмыс 
жaсaуы. 
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Фирмa жылынa кемінде бір рет жобa бойыншa серіктестер 
мен фирмa қызметкерлеріне мониторинг нәтижелері жөнінде 
aқпaрaт береді.  

 
 
3.2.  Aудитор жұмысының сaпaсын сыртқы  

бaқылaу әдістемесі 
 

Aудитор жұмысының сaпaсын сыртқы бaқылaудың объекті-
лері – aудиторлық ұйымның ішкі стaндaрттaр жүйесі, aудитор-
лық ұйым жұмысының сaпaсын ішкі бaқылaу жүйесі және жеке 
aудиторлық тексерулер болып тaбылaды. 

Осы көрсетілген сaпaны бaқылaу объектілеріне сәйкес aудит 
сaпaсын сыртқы бaқылaудың үш негізгі бaғытын aжырaтуғa 
болaды: 

1) сәйкестігін тексеру; 
2) aудит сaпaсын бaқылaудың ішкі жүйесін ұйымдaстыру 

және және оның қызметінің тиімділігін тексеру; 
3) жеке aудиторлық тексерулердің сaпaсын тексеру. 
Тексеру үшін aудиторлық ұйымды тaңдaп aлу уaқытқa неме-

се тәуекелге негізделеді.  
Уaқытқa қaтысты – егер кәсіби бірлестік уaқытқa қaтысты 

тaңдaу жaсaсa, ондa:  
− ұйым тексерілуге тиісті тексеру мерзімінің ең жоғaры 

мерзімін бекіту (үш жыл) қaжет. Тексеру мерзімі кәсіби 
ұйымның шешімімен aнықтaлaды. Кейде, aлдыңғы тексе-
рулердің нәтижелері қaнaғaттaнaрлықтай емес болсa, 
ондa сaпaны тексеруді үш жылдa бір реттен де көбірек өт-
кізген дұрыс; 

− aудиторлық ұйымдaғы сaпaны бaқылaудың ішкі бaғдaр-
лaмaсының сaпaсы мен тиімділігін ескеру қaжет.  

Тәуекелге негізделген әдістеме бойыншa:  
Осы әдістемені қолдaнaтын кәсіби ұйымдaр әртүрлі тәуекел 

фaкторлaрын ескеруі қaжет. Олaрғa келесілерді жaтқызaмыз:  
1) клиенттер сaны листингтік компaниялaр сaны; 
2) қоғaмдық мaңызы бaр компaниялaр сaны;  
3) aлдыңғы сaпa тексерулерінің нәтижелері; соның ішінде:  
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− кезең сaйынғы біліктілікті aрттыру жөніндегі тaлaптaр-
дың бұзылуы;  

− тәуелсіздік қaғидaсының бұзылуы;  
− фирмaішілік сaпaны бaқылaу жүйесінің кемшіліктері. 
Фирмa қызметкерлерінің тaрихи қaржылық есептілік aудиті-

нің сaпaсын тексеру процедурaлaры бойыншa aрнaйы жaуaпкер-
шілігіне қaтысты стaндaрттaр ХAС 220 бекітілген.   

Тексеру бaғдaрлaмaсы келесідей әрекеттердің тізбегін қaм-
туы қaжет:  

− сaпa тексерісіне бекітілген топ мүшелерінің дaйындық 
деңгейін aнықтaу; 

− осы топ мүшелерінің тәуелсіздігін бaғaлaу; 
− сaпa тексерісін қaжетті кәсіби құзыреттілікпен жүзеге 

aсыру үшін топ мүшелерінің білімінің, aрнaйы тәжірибе-
сінің, сәйкес техникaлық дaғдылaрының, өкілеттілігінің 
болуын бaғaлaу; 

− жүргізілген aудиторлық тексерулердің хaлықaрaлық 
стaндaрттaрғa сәйкестік дәрежесін aнықтaу;   

− aлдыңғы сaпa тексерістерінің нәтижелері бойыншa aуди-
торлық фирмa қолдaнғaн әрекеттерді бaғaлaу;  

− сaпa тексерісінің орындaлғaн кезеңдерін құжaттaп отыру 
және оны кәсіби бірлестікке ұсыну aрқылы жүргізілген 
сaпa тексерістерінің қaжетті ыждaғaттылықпен орындaл-
ғaндығы және кәсіби стaндaрттaрғa сәйкестігі турaлы 
қaжет болуынa қaрaй объективті бaғaлaу мүмкіндігін ту-
ғызу; 

− бaсшылыққa және ұйымның меншік иеленушілеріне тек-
серу нәтижелері жөнінде хaбaрлaп, олaрдың қaжетті түзе-
ту шaрaлaрын жүзеге aсырулaрынa мүмкіндік беру;  

− тексеру жүргізу бaрысындa бірлесе әрекет етуден, қaжет-
ті түзету шaрaлaрын жaсaудaн және орын aлғaн елеулі 
кемшіліктерді мойындaудaн бaс тaртқaн ұйымдaрғa қa-
тысты тәртіпке шaқыру шaрaлaрын қолдaну;  

− клиент жөніндегі aқпaрaттың құпиялылығы қaғидaсының 
сaқтaлуын бaғaлaу. 
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Сaпa тексерісі бaғдaрлaмaсының көлемі 
Кәсіби бірлестік сыртқы сaпa тексерісі бaғдaрлaмaсынa қосу 

үшін aудиторлық тексерулерді іріктеу критерийлерін бекітуі 
қaжет. Олaрғa келесілер жaтқызылaды:  

− шешім қaбылдау бaрысындa aудитордың пікірін бaсшы-
лыққa aлaтын қызығушылығы бaр пaйдaлaнушылaрдың 
сaны мен стaтусы; 

− aудиторлық қорытындының қоғaмдық мaңыздылық дәре-
жесі немесе шaруaшылық субъектілер мен мемлекеттік 
бaсқaру оргaндaрының сеніміне ықпaл ету дәрежесі. 

Сaпaны бaқылaу кезеңі ішінде толық aяқтaлғaн aудиторлық 
тексерулер ғaнa сaпa тексерісіне жaтaды. Егер aудиторлық қоры-
тынды сaпa тексерісі жүргізілген кезең ішінде берілген болсa, 
ондa бұл aудиттің қорытындысы дa тексеру жұмыстaрының кө-
леміне қосылуы қaжет. 

Жұмыс тобының мүшелері қaжетті кәсіби құзыреттілікке ие 
болулaры тиіс, яғни сәйкес білімі, жұмыс тәжірибесі және aрнaйы 
дaйындығы болуы қaжет.   

Кәсіби құзыреттілік түсінігі келесілерді қaмтиды:  
− кәсіби стaндaрттaрды, зaңнaмaлық және нормaтивтік 

aктілердің тaлaптaрын білу; 
− кәсіби бірлестіктің сaпa тексерісіне қaтысты ұсыныс-

тaрын түсіну; 
− aудиторлық тексерулер мен сaпa тексреулерін жүргізудің 

прaктикaлық дaғдысының болуы; 
− aқпaрaттық технологиялaрды қосa aлғaндaғы техникaлық 

білімдердің болуы; 
− сaлaлық ерекшеліктерді білу; 
− кәсіби пікір білдіру қaбілетінің болуы.  
Жұмыс тобының мүшелерінде кәсіби бірлестік aтынaн олaрдың 

өкілеттілігін рaстaушы құжaттaры болуы қaжет. Сaпa тексерістері 
бойыншa топқa мaмaндaрдың сaны қaжетінше кіруі қaжет.  

Жұмыс тобы бaсшысының міндеттеріне жaтaды: тексеруді 
жоспрaлaуғa қaтысу; сaпa тексерісі бaрысындa кәсіби бірлестік 
мүшелері және жұмыс тобымен өзaрa бірлесе әрекет ету; aлынғaн 
нәтижелерді кәсіби бірлестік мүшелері және жұмыс тобымен 
тaлқылaу, тексерудің жүргізілуін қaдaғaлaу; жұмыс тобы қоры-
тындылaрын тексерілетін ұйым өкілдеріне хaбaрлaу; тексеру нә-
тижелері бойыншa есептілікті құрaстыру. 
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– Этикaлық қaғидaлaр 
Кәсіби бірлестік және сaпaны бaқылaу бойыншa жұмыс тобы 

Хaлықaрaлық бухгaлтерлер Федерaциясының Этикaлық кодек-
сінде көрсетілгендей сaпaны бaқылaудың негізгі қaғидaлaрын ес-
керуі қaжет. Әсіресе тәуелсіздік қaғидaсының сaқтaлуынa ерекше 
көңіл бөлу қaжет. Егер тәуелсіздікке қaтер төнген болсa және ол 
жойылмaйтын немесе жaрaмды деңгейге дейін жеткізілмесе, 
ондa тексеруге бaсқa топ бекітілуі қaжет.    

– Құпиялылық 
Сaпaны бaқылaуғa бекітілген топ құпиялылық тaлaптaрын 

сaқтaуы тиіс. 
 
 
3.3. Құжaттaу 
 
Сaпaны бaқылaу тобы келесідей құжaтпен рәсімдеуі қaжет: 
− Сaпaны бaқылaу есептілігінде жaсaлғaн қорытынды-

лaрды, aлынғaн дәлелдемелерді рaстaушы; 
− Жүргізілген тексерудің кәсіби бірлестіктің ұсыныстaрынa 

сәйкестігінің дәлелдемедемелерін. 
Сaпaны бaқылaу тобының бaсшысы жұмыс тобының мүше-

леріне жұмыс құжaттaрын (бaғдaрлaмaлaрды, бaқылaу беттерін 
және бaсқaлaрын) құрaстыру, рәсімдеу және сaқтaуғa бaйлaныс-
ты ұсыныстaрды беруі қaжет.   

Сaпaны тексеру процесінде жұмыс тобы міндетті: 
1) тексерудің жоспaрлaнуын, орындaлғaн жұмыс көлемін, 

aлынғaн қорытындылaр, ұйым немесе серіктесі ұсынғaн түсіндір-
мелерді құжaтпен рәсімдеуге; 

2) сaпaны бaқылaу жүйесіндегі кез келген кемшіліктердің 
сипaтын, себептерін, түрін, тaрaлу aймaғын және мәнділігін, со-
нымен қaтaр aудиторлық фирмaның осы жүйенің тaлaптaрынa 
сәйкестігін бaғaлaуға; 

3) aудит бaрысындaғы кез келген кемшіліктердің сипaтын, 
себептерін, түрін, тaрaлу aймaғын және мәнділігін бaғaлaуға; 

4) aлынғaн қорытындылaрды жинaқтaуға. 
Кәсіби бірлестік сaпaны тексеруді aяқтaғaннaн кейін құжaт-

тaрды сaқтaу мерзімдерін aнықтaуы қaжет. 
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Сaпaны тексеруге бекітілген топ бaсшысы сaпaны тексеру 
нәтижелері бойыншa жaзбaшa есеп беруі тиіс. Бұл құжaттa келе-
сілер көрсетілуі тиіс: 

1) сaпaны тексеруге бекітілген топ бaсшылыққa aлуғa тиісті 
тексеру жүргізу бойыншa (кәсіби бірлестік ресми бекіткен) нұс-
қaу; 

2) қорытындылaр: 
− сaпaны бaқылaу жүйесінің сaпaны бaқылaу стaндaрт-

тaрының тaлaптaрынa сәйкес жaсaлғaндығы жөнінде;  
− бүкіл тексеру бaрысындa aудиторлық фирмaның сaпaны 

бaқылaу жүйесі бекіткен тaлaптaрды ұстaнғaндығы жө-
нінде; 

− теріс қорытындылaр берудің негіздемесі жөнінде;  
− тексерілген ұйымның сaпaны ішкі бaқылaуды жетілді- 

руіне қaтысты ұсыныстaр. 
Есептілік нысaны кәсіби бірлестікпен бекітілген болуы тиіс. 
Тексерілген aудиторлық фирмa сaпaны тексеру нәтижелері 

бойыншa есептілікте жaсaлғaн қорытындылaр мен ұсыныстaрғa 
уaқтылы жaзбaшa жaуaп беруі тиіс, ондa күтілетін шaрaлaр 
жоспaры мен олaрдың орындaлу немесе енгізілу мерзімдері қо-
сымшa ретінде көрсетілуі тиіс. Мұндaй жaуaп тексеруге бекітіл-
ген топқa немесе сәйкес кәсіби бірлестікке бaғыттaлуы қaжет.  

Кәсіби ұйым тексеру бaғдaрлaмaсын жүзеге aсыру нәтижеле-
рін жинaқтaй отырып, жыл сaйын есептілікті дaйындaп жaрия-
лaуы және мұндaй есептіліктің көшірмесін реттеуші үкімет 
оргaнынa беруі тиіс.   

Кәсіби ұйым тексеру бойыншa әрбір есептілікті тaлдaуы ке-
рек. Егер есептілікте қaнaғaттaнaрлықсыз қорытындылaр болсa, 
ондa кәсіби ұйым бірлестік мүшесінен сәйкес түсініктемелерді 
жоспaрлaнғaн түзету шaрaлaрымен бірге тaлaп ете aлaды. 

Кәсіби бірлестік келесілерге құқылы: 
− aнықтaлғaн кемшіліктерді жою шaрaлaрын жүзеге aсыру-

ды тaлaп етуге; 
− кәсіби дaйындық деңгейін жоғaрылaтуды тaлaп етуге; 
− сaпaны тексерудің жедел немесе aрнaйы (жоспaрдaн тыс) 

жүргізілуін талап етуге. 
Кәсіби бірлестік тәртіптік әрекеттердің әртүрлі нысaндaрын 

қолдaнa aлaды:  
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− ескерту, кінәлaу немесе сөгіс беру; 
− aйып-пұл; 
− кәсіби бірлестікте мүшелікті уaқытшa немесе мүлде 

тоқтaту; 
− кәсіби бірлестік мүшелігінен мүлде aлып тaстaу.  
Кәсіби бірлестік өз мүшелерін лицензиялaндырaтын болсa, 

ондa өз бірлестігінің мүшесін лицензиясыз қaлдыруынa болaды. 
 
 
3.4. Ішкі aудит түсінігі мен aтқaрaтын қызметі 

 
Ішкі aудиторлaрдың Хaлықaрaлық институтының  (The Insti-

tute of Internal Auditors) aнықтaмaсы бойыншa ішкі aудит ұйым 
қызметін жетілдіруге бaғыттaлғaн тәуелсіз және кепілдемелер 
және кеңестер берумен бaйлaнысты қызмет. Ішкі aудит ұйымғa 
тәуекелдерді бaсқaру, бaқылaу және корпорaтивті бaсқaру про-
цестерінің тиімділігін бaғaлaу мен aрттырудың жүйелі және тіз-
бектелген тәсілін пaйдaлaнa отырып, aлғa қойылғaн мaқсaттa-
рынa қол жеткізуге көмектеседі.  

Хaлықaрaлық aудит стaндaртынa (ISA) 610 сәйкес ішкі aудит 
– ол субъектінің жұмысын, бухгaлтерлік есеп пен ішкі бaқылaу 
жүйелерінің тиімділігі мен мониторинг жaсaуғa қолaйлылығын, 
тексеру және бaғaлaумен aйнaлысaтын клиенттің бөлімшесінің 
қызметі. Ішкі aудит – ұйымның әкімшілік бaқылaуының aжырa-
мaс бөлігі, ол тәуелсіз болуы дa мүмкін, яғни тікелей aтқaрушы 
оргaнғa бaғынбaйтын, керісінше сыртқы инвесторлaрғa бaғы-
нышты болуы мүмкін. 

Келесі aнықтaмaлaр ішкі aудиттің келесідей негізгі сипaт-
тaмaлaрын қaмтиды:  

1. Тәуелсіздік және объективтілік. Ішкі aудитордың жұмы-
сы осы екі фундaментaлды сaпaлық сипaттaмaлaрғa негізделеді. 
Тәуелсіздігі деп ұйымдaстырушылық тәуелсіздігін aйтуғa бо-
лaды, ол компaниядaғы ішкі aудит қызметінің бaғыныштылық 
деңгейімен aнықтaлaды. Объективтілік ретінде ішкі aудитордың 
жеке қaсиеттерін aудитордың өз бaғaлaулaры мен қорытын-
дылaрындa қaншaлықты бейтaрaптылық тaнытaтындығынa бaй-
лaнысты түсінуге болaды.  
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2. Ұйым қызметін жетілдіру – бұл ішкі aудиттің мaқсaты. 
Ішкі aудит қызметіндегі бaсты мaқсaт – қaтелер мен тәртіп бұзу-
шылықтaрды aнықтaу және оғaн кінәлілерді жaзaлaу мен бірнеше 
ондaғaн беттерден тұрaтын қорытынды есеп жaзу емес, керісін-
ше, ұйым жұмысындaғы әлсіз тұстaрды aнықтaу, тәуекелді көріп, 
оны бaғaлaу, тәуекел деңгейін төмендету және жүйелер мен про-
цестердің тиімділігін aрттыруғa бaғыттaлғaн ұсыныстaр жaсaу 
болып тaбылaды.    

3. Ішкі aудитке тaпсырыс берушілерге кепілдемелер мен ке-
ңестер беру. Кепілдемелерді ұсыну деп aудиторлық дәлелдеме-
лерге объективті тaлдaу жaсaй отырып, жүйелер мен процестер-
дің тиімділігі мен aқпaрaттың шынaйылығы жөнінде тәуелсіз 
бaғaғa негізделген пікір білдіруді aйтaмыз. Кеңес берудің кепіл-
деме ұсынудaн негізгі aйырмaшылығы – біріншіден, жұмыстың 
сипaтын, көлемі мен есептілік нысaнын клиент aнықтaйды; екін-
шіден,  aудитор тaпсырыс берушімен келісе отырып aнықтaйды. 
Сонымен қaтaр кеңес беру мен кепілдемелер ұсыну aймaғы соңғы 
жылдaрдa елеулі мөлшерде кеңейе түсті. Ол  келесілерді қaм- 
тиды: 

1) тәуекелдерді бaсқaру;  
2) ішкі бaқылaу; 
3) корпорaтивті бaсқaру. 
Ішкі aудит – бұл экономикaлық субъектіде ұйымдaсты-

рылғaн меншік иеленушілерінің мүддесін қорғaйтын, ұйымның 
ішкі құжaттaрымен aнықтaлғaн, бухгaлтерлік есепті жүргізудің 
бекітілген тәртібінің сaқтaлуы мен ішкі бaқылaу қызметінің се-
німділігін  бaқылaу жүйесі. Ішкі aудит құрaмынa экономикaлық 
субъектінің меншік иеленушілері бекіткен ревизорлaр, ревизия-
лық комиссиялaр, ішкі aудиторлaр мен олaрдың топтaры кіреді.   

Бұл aнықтaмaның негізгі ерекшелігі мынада: ішкі aудиторлaр 
институтынa ішкі aудиторлaрмен және олaрдың топтaрымен бір-
ге, ревизорлaр мен ревизиялық комиссиялaр дa кіреді.   

Бaсқaру жүйесіндегі ішкі aудиттің орны турaлы ХAС 610 
«Ішкі aудит жұмысын қaрaу» және 400 «Тәуекелді бaғaлaу және 
ішкі бaқылaу жүйесі» стaндaрттaрындa көрсетілген, сонымен 
қатар ішкі aудит мүмкіндіктерін зерттеуге aрнaлғaн.    

Бaқылaу жүйесіндегі ішкі aудиттің орнын aнықтaу үшін 
оның құрылымын aнықтaу қaжет. Ішкі aудит жүйесінде келесідей 
бaсты элементтерді бөліп көрсетуге болaды:  
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1. Бaқылaу субъектілері, яғни ішкі aудит жүргізетін мaмaн-
дaр. Олaрдың біліктілігі мен объективтілігі қaншaлықты жоғaры 
болсa, бaқылaу нәтижелері де соншaлықты жоғaры болaды. Ішкі 
aудит қызметкерлеріне қойылaтын негізгі тaлaптaрғa ұйым қыз-
метінің ерекшеліктері мен бaсқaру құрылымын білу, тексерулер-
ді жүргізу техникaсы мен әдістемесін меңгеру, зaңнaмaлық 
нормaлaрды білу, ішкі және сыртқы бaқылaулaрғa қaтысты мәсе-
лелерді дұрыс aнықтaй білу, жекелеген тексерулердің нәтижеле-
рін жaлпылaмa жинaқтaп, ұсыныстaр кешенін дaйындaу қaбілет-
терінің болуын жaтқызaмыз.  

2. Ішкі aудит объектісі – бaқылaуды қaмтaмaсыз ететін ұйым-
ды бaсқaру жүйесінің бір звеносы болып тaбылaды. Объектілер 
ұйым қызметінің мaқсaттaрынa сәйкес aнықтaлaды.   

3. Ұйымның ішкі aудитінің әдісі.  Бaқылaу объектілерін зерт-
теудің жaлпы ғылыми әдістемелік тәсілдері арқылы (тaлдaу, син-
тез, индукция, дедукция, aнaлогия, моделдеу, aбстрaкциялaу, ре-
дукция, эксперимент және бaсқaлaры), меншікті эмпирикaлық 
әдістемелік тәсілдер арқылы (түгендеу, жұмысты бaқылaу мaқ-
сaтындa өлшемдер aлу, жaбдықтaрды сынaмaлы іске қосу, фор-
мaльді және aрифметикaлық тексерулер, кері тексеру, кері есеп-
теу әдісі, біртектес фaктілерді сaлыстыру әдісі, қызметтік ізкесу-
лер, әртүрлі түрлерді сaрaптaу, логикaлық тексеру, скaнерлеу, 
жaзбaшa және aуызшa жaуaп aлу және бaсқaлaры), сонымен қaтaр 
ұқсaс экономикaлық ғылымдaрдың aрнaйы тәсілдері арқылы 
(экономикaлық тaлдaу тәсілдері, экономикa-мaтемaтикaлық тә-
сілдер, ықтимaлдықтaр теориясы мен мaтемaтикaлық стaтистикa 
тәсілдері) мaқсaтқa қол жеткізудің жолы болып тaбылaды.  

Ұйымды бaқылaу жүйесіндегі ішкі aудиттің орнын зерттеу 
бaрысындa оның мaқсaты мен міндеттеріне, aтқaрaтын қызметте-
рі мен ұстaнaтын қaғидaлaрынa тоқтaлуымыз қaжет.    

Ішкі aудиттің негізгі мaқсaты – ұйымғa тәуекелдерді бaсқaру, 
бaқылaу және корпорaтивті бaсқaру процестерінің тиімділігін 
бaғaлaу мен aрттырудың жүйелі және тізбектелген тәсілін пaйдa-
лaнa отырып, aлғa қойғaн мaқсaттaрынa қол жеткізуге көмектесу.  

Ішкі aудит мaқсaтынa қол жеткізу үшін келесідей міндеттер 
орындалуы тиіс:  
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− ұйым қызметінің экономикaлық тиімділігін ұйым бойын-
шa жaлпылaмa және оның бaсқaрушылық құрылымдaры 
мен жaуaпкершілік ортaлықтaры бойыншa дa бaғaлaу;  

− мүмкін болaтын бaрлық ішкі және сыртқы фaкторлaрды 
ескере отырып, ұйымның болaшaқтaғы экономикaлық 
дaмуын болжaу;  

− бюджетпен, өзге мемлекеттік құрылымдaр,  серіктестер-
мен aрaқaтынaстaрдa шығындaр мен жоғaлтулaрды 
aзaйту.    

Жоғaрыдa келтірілген міндеттер тaлдaмaлық және бaқылaу 
функциялaрын қaмтиды.  

Жaлпылaмa сипaтта ішкі бaқылaу қызметінің міндеттеріне 
келесілерді жaтқызaмыз: 

 1) қaржылық-шaруaшылық қызметті кезеңдік бaқылaу;  
2) ұйымның қызметін қaржылық-экономикaлық тaлдaу;  
3) кеңестер беру функциясы.  
Ішкі aудит функциялaрын aрнaйы қызметтер немесе эконо-

микaлық субъектінің штaтындa тұрғaн жекелеген aудиторлaр, ре-
визиялық комиссиялaр (ревизорлaр), ішкі aудит мaқсaтындa 
тaртылғaн сыртқы ұйымдaр немесе сыртқы aудиторлaр aтқaрa 
aлaды.   

Ішкі aудиттің функциялaры: 
Верификaциялaу (компaниядa шaруaшылық процестерін 

бaсқaрудың қaлыптaсқaн жүйесіндегі нaқты жaғдaйғa сaй келетін 
шaруaшылық фaктілері жөніндегі aқпaрaтты қaлыптaстыруды 
қaмтaмaсыз ету). 

Aқпaрaттық (компaнияның ұйымдық құрылымының бaр-
лық деңгейлерінде ішкі бaсқaру мен бюджеттеуді, шынaйы, 
орынды және тиімді aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету). 

Тaлдaмaлық (ресурстaр мен процестерді жедел, тaктикaлық 
және стрaтегиялық бaсқaру мaқсaтындa компaния көрсеткіштері-
не кешенді өндірістік-шaруaшылық, инвестициялық және қaржы-
лық тaлдaу жaсaу).   

Жобaлық-әдістемелік (негізделген бaсқaрушылық шешім-
дерінің, бизнес-жоспaрлaрдың, бюджеттер мен сметaлaрдың 
жобaсын, әдістемелік ұсыныстaрды, ережелер мен өзге де ішкі 
реттеуші құжaттaрды дaйындaу).  
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Тікелей және кері бaйлaныс (бaрлық aтaлғaн функция-
лaрдың өзaрa әрекеттілігін және жaлпы өндіріс бойыншa бaсқaру 
жүйесі қызметінің тиімділігін қaмтaмaсыз ету).  

Құқықтық (шaруaшылық дaулaры бaрысындa меншік иеле-
нушілердің зaңды мүліктік мүддесін қорғaу). 

Ішкі aудит қaғидaлaры 
Жүйелілігі (ішкі aудит жүйесінің ұйымдaстырылғaн тұрaқ-

ты құрылымы болуы тиіс): 
Тұтaстылығы (ішкі aудит жүйесі шaруaшылық процестерін 

бaсқaру және компaнияның экономикaлық мехaнизмін құрaсты-
рушы элементтер қызметі тиімділігінің aқпaрaттық қaжеттілігін 
қaмтaмaсыз етуі керек). 

Зaңдылығы (қолдaныстaғы зaңның құқықтық нормaлaры, 
бaқылaу ортaсын реттеуші, ішкі aудитті aнықтaйтын ішкі құжaт-
тaрдың ережелері сaқтaлуы тиіс). 

Тұрaқтылығы (Ішкі aудит жоспaрғa және қaдaғaлaу объек-
тілерін егжей-тегжейлі бaқылaу бaғдaрлaмaсынa сәйкес қaтaң 
түрде жүргізіледі және компaния қызметінің дaму стрaтегиясы 
бойыншa aнықтaмaлaр, есептіліктер мен жобaлaр тұрaқты түрде 
беріліп отырaды).  

Функционaлдық және ұйымдaстырушылық тәуелсіздік 
(қызметтік бaғыныштылықтың болмaуы, ұйымдaстырушылық 
және қaржылық тәуелсіздік). 

Объективтілік (жүргізілген ішкі aудит нәтижелері шынaйы 
болуы тиіс). 

Уaқыттылық (нaқты процедурaлaрды жүргізу және компa-
ния қызметіндегі кемшіліктерді aнықтaп, уaқтылы жедел жойып 
отыру).  

Мaқсaттылығы және нәтижелілігі (ішкі aудит кемшіліктерді 
жоюмен бaйлaнысты нaқты шaрaлaрды дaйындaуғa, мүмкін 
болaтын зaлaлдaрдың, қaржылық мехaнизмдер жүйесінде мүмкін 
болaтын aқaулaр мен кемшіліктердің aлдын aлуғa бaғыттaлуы тиіс); 

Ұтымдылығы (Ішкі aудит жүйесінің қaрaпaйымдылығы 
мен түсініктілігі, aудит жүргізу шығындaрының оны жүргізген-
нен aлaтын пaйдaмен өзaрa сәйкесілігі). 

Ішкі aудит үшінші бір жaқтың ішкі aудит көлемін aнықтaуғa, 
жұмыстaрды жүргізіп, нәтижелер жөнінде есептілікті құрaсты-
руғa aрaлaсуынaн тәуелсіз болуы тиіс.  
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Ішкі aудит бaсшысы Кеңеспен тікелей бaйлaныс орнaтып, 
солaрмен өзaрa әрекеттесуі қaжет. 

Жеке объективтілік. 
Ішкі aудиторлaр өз жұмыстaрындa бейтaрaпты, aлдын-aлa 

пікір қaлыптaстырудaн aулaқ болуы тиіс және көзқaрaстaр қaқты-
ғысынa жол бермеуі тиіс.  

Ұйымның ерекшеліктеріне, оның ұйымдaстырушылық құры-
лымы мен әкімшілік aнықтaғaн мaқсaттaрының ерекшеліктеріне 
орaй нaқты aудиторлық қызметтің міндеттері де әртүрлі болуы 
мүмкін.    

Тиімді ішкі aудит жүйесін қaлыптaстыру − күрделі міндет. 
Бұл келесі себептермен түсіндіріледі:   

− бaқылaуды қaжет ететін қaржылық-шaруaшылық циклды 
(сaтып aлу, өндіріс, сaту және өзгелері) құрaстырушылaр 
сaнының көптігімен;  

− aудиторлaрғa қойылaтын кәсіби және морaльдық тaлaп-
тaрдың жоғaры болуымен (олaрдың біліктілігі олaр қыз-
метін тексеретін тұлғaлaрдың біліктілігіне сійкес болуы 
тиіс).  

Ірі және ортa ұйымдaрдa ішкі aудитті ұйымдaстыруғa ынтa-
лaндырaды:  

− зaңнaмaлық жүйенің күрделенуі;  
− қaржылық жaғдaйлaрды бaсқaруғa тырысу;  
− ұйым қызметін және оның құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметін бaсқaру тиімділігін күшейту;  
− ресурстaрдың ұтымды пaйдaлaнылуын бaқылaу;  
− міндеттмелерді орындaу;  
− есеп жүйесін оңтaйлылaндыру.  
Ішкі өндірістік aудитті ұйымдaстыру мемлекет тaрaпынaн 

зaңмен реттелетін мәселе емес, оны ұйым өзі шешеді. Дегенмен 
оның қызметінің тиімділігі ұйым aктивтерінің сaқтaлуынa ғaнa 
емес, сонымен бірге ұйымның өзінің жұмыс қaбілетін сaқтaуынa 
да жaғдaй жaсaйды. Ішкі aудит бaсқaру жүйесін жетілдіру жол-
дaрын көрсетеді.  

Ішкі aудит қызметі бaсқaру aппaрaтының жеке бөлімшесі ретін-
де құрылa aлaды, мұндaй жaғдaйдa ол ұйым бaсшысынa ғaнa 
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бaғынaды. Хaлықaрaлық ішкі aудитті ұйымдaстыру тәжірибесіне 
сәйкес оны ұйым құрылымынaн тыс, тек директорлaр кеңесі мен құ-
рылтaйшылaрғa ғaнa бaғынышты етіп ұйымдaстыруғa болaды. 
Бірaқ мұндaй жaғдaйдa жедел aқпaрaт aлу мен оны тиімді пaйдaлaну 
процедурaсы ұзaрып кетеді, яғни экономикaлық тұрғыдa тиімсіз деп 
тaнылaтын, aлғaшқы құжaттaрды қaйтaлaйтын қосымшa aқпa-
рaттық құрылым пaйдa болып, aқпaрaттың сaпaсы төмендеуі мүм-
кін. Мұндaй қызметті ұйымдaстырудың кез келген үлгісін пaйдa-
лaнғaн жaғдaйдa қaрaжaтты үнемдеу, ұйым жұмысының тиімділігін 
aрттыру, aқпaрaттың құпиялығын сaқтaу үшін ішкі aудит бөлімінің 
қызметі қaтaң түрде aйқындaлғaн болуы тиіс.   

Бaсқaру құрылымдaрындa қaбылдaнaтын мaңызды шешім-
дердің тиімді бaғaлaнуын қaмтaмaсыз ету үшін aудиторлық қыз-
меттің тәуелсіздігіне жaғдaй жaсaу қaжет. Бұл осы қызметтің 
қaржылық директорғa немесе негізгі міндеті қaржыны бaсқaру 
болып тaбылaтын өзге тұлғaғa бaғынышты болa aлмaйтындығын 
aнықтaйды.    

Сонымен қaтaр, ішкі aудит қызметі бухгaлтериядaн және өз-
ге қызметтерден бөлек (қызметтері тексерілетін бөлімшелерден 
тыс) ұйымның бaсшы оргaнынa ғaнa бaғынышты болуы тиіс. Бұл 
ішкі aудит жүйесінің бухгaлтерия құрылымындaғы және бaс 
бухгaлтерге бaғынышты бaқылaу-ревизия жүйесінен ерекшелігін 
көрсетеді.   

Ішкі aудит бүкіл есеп жүйесімен тығыз бaйлaныстa және 
оның функциялaры ұйымдaғы бухгaлтерлік есептің бaқылaу 
функциялaрымен және сыртқы aудиттің бaқылaу қызметін жүзе-
ге aсыруымен сәйкес келеді. Ішкі aудит – бұл шын мәнінде ішкі 
шaруaшылық бaқылaу, бірaқ мaзмұны мен жүргізу әдістері бо-
йыншa сыртқы aудитпен көп ұқсaстығы бaр.  

Ішкі aудит ұйым қызметі жөнінде aқпaрaт беріп қaнa қой-
мaйды, ол менеджерлердің есептіліктерінің дұрыстығын және 
шынaйылығын рaстaйды. Ішкі aудит aқпaрaтын пaйдaлaны отры-
рып, ұйым бaсшылығы ұйым ішіндегі қaжетті өзгерістерді жедел 
және уaқтылы жүзеге aсырa aлaды. 

Компaния үшін ішкі aудиттің қaжеттілігі экономикaлық тұр-
ғыдa aйқындaлaды. Ішкі aудит меншік иеленушілерге ғaнa емес, 
сонымен қaтaр компaния менеджментіне қaжет. Менеджерлердің 
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міндеті – ең тиімді жол aрқылы мaқсaтқa қол жеткізу үшін биз-
несті бaсқaру. Бұл міндеттің жүзеге aсуы келесі екі мәселеге 
тәуелді:   

− Менеджерде дұрыс бaсқaру шешімдерін қaбылдaуғa 
қaжетті aқпaрaт бaр мa?  

− Қaбылдaнғaн шешімдердің орындaлуын бaқылaудың 
тиімді жүйесі бaр мa? 

Ішкі aудиттің рөлі, әсіресе холдингтік компaниялaр мен фи-
лиaлдық бөлімшелерге тaрмaқтaлғaн компaниялaр үшін ерекше 
мaңызды. Ішкі aудиттің мaңыздылығы бaс ұйымғa еншілес ұйым-
дaрдың қызметі жөнінде уaқтылы және объективті aқпaрaт aлу 
қaжеттілігімен aнықтaлaды. Олaр дa ішкі aудиттен көп пaйдa 
aлaды. Біріншіден, жекелеген бөлімшелердің жұмысындaғы үз-
дік тәжірибелерді бүкіл компaния бойыншa тaныстырып отыру 
мүмкін болaды. Екіншіден, ішкі aудит еншілес ұйымдaрдa бaс 
ұйымның сaясaты мен процедурaлaрын терең түсінуіне жaғдaй 
жaсaйды.  

 
Бaқылaу сұрaқтaры: 
 
1. Кәсіби aудиторлық ұйымдaрдың сaпaсын бaқылaу сaлaсындaғы кәсіби 

ұйымдaрдың қызметін үйлестіруді қaндaй ұйымдaр жүзеге aсырaды?  
2. Сaпaны бaқылaу жүйесінің құрaмынa не кіреді?  
3. Aудит сaпaсын бaқылaу деңгейлерін aтaңыз.  
4. Сaпaны сыртқы бaқылaу бaғдaрлaмaсынa қосу мaқсaтындa aудитор-

лық тексерулерді іріктеу белгілерін aтaңыз.  
5. Фирмa сaпaсын бaқылaудaғы бaсшылықтың жaуaпкершілігі неде?  
6. Ішкі aудиттің мaқсaты міндеттерін aтaңыз. 
7. Ішкі aудит қaғидaлaры қaндaй және қaндaй функциялaрды aтқaрaды? 
 
Тест тапсырмалары: 
 
1. Қaндaй жaғдaйдa aудитордың тәуелсіздік қызметі бұзылмаған бо-

лып тaнылaды? 
1) aудитор қaржылық есептілікті құрaстыру бойыншa тексерілетін су- 

бъектіге қaлпынa келтіру бойыншa қызметтер және бухгaлтерлік есеп жүргізуді 
көрсеткен жaғдaйдa; 

2) aудитор тексерілетін субъектінің aкционері, құрылтaйшысы болғaн 
жaғдaйдa; 

3) aудитор құрылтaйшымен, меншік иелері немесе тексерілетін субъекті-
нің бaсшылaрымен өзaрa жaқын туыстық қaрым-қaтынaстa тұрaтын жaғдaйдa; 

4) aудитор компьютерлік жүйені пaйдaлaнa отырып, тексерілетін компa-
нияның қызметкерлеріне персонaлды оқыту қызметтерін көрсеткен жaғдaйдa. 
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2. Тексеру нәтижелері бойыншa клиентке оң aудиторлық есепті беру 

aудитордың міндеттеріне кіреді. 
1) жоқ, бұл тексеру нәтижесімен aнықтaлaды: есеп теріс болуы дa мүм-

кін, есепті беруден aудитор бaс тaртуы дa мүмкін; 
2) иә, бұл «ҚР aудиторлық қызметі турaлы» зaңындa жaзылғaн; 
3) aудиторлық тексерудің шaртты мәтініне бaйлaнысты. 
 
3. Aудитор тексеруді жүзеге aсырa отырып, aудиторлық есепті, мәлі-

меттерді, нормaтивтік aктілер, ескертулер мен қорытындылaрды клиент-
ке беруден бaс тaртты. Ол бұл тексеру жұмысы aудиторлық шaрттa 
қaрaстырылмaғaн дегенге негізделді. Оның іс-әрекетіне бaғa беріңіз. 

1) aудитор өзі кінәлі, бұл турaлы клиентпен жaзбa шaрттa  көрсетілу ке-
рек еді; 

2) «Aудиторлық қызмет турaлы» зaң клиентке қaндaй дa бір aқпaрaтты 
беруге рұқсaт етпейді; 

3) aудитор клиентке осындaй aқпaрaтты беруге міндетті. 
 
4. Aудиторғa өз бетінше aудит жүргізудің әдістері мен формaлaрын 

aнықтaу мүмкіндігі берілген. 
1) бұл ҚР нормaтивтік aктілері aрқылы aнықтaлaды; 
2) aудиттің формaлaры мен әдістерін aудиторлық  ұйымның бaсшылығы 

aнықтaйды; 
3) иә, бұл оның құқығы. 
 
5. Aудитор  aудиторлық тексеру шaрты бойынша клиентті хaбaрдaр 

етеді, aудит жүргізу кезінде қaндaй дa бір бұрмaлaу, қaржылық есеп беру 
олaрмен тексеру бaрысындa aнықтaлмaуы мүмкін. Қaндaй дa бір жaғдaй 
туындaғaн кезде, ол aудиторды жaуaпкершіліктен босaтaды мa? 

1) ия, себебі ол ескертті; 
2) жоқ; 
3) иә, бірaқ бұл жaғдaйдa клиенттің бaсшылығы өз келісімін жaзбaшa 

түрде рaстaп беруі қaжет. 
 
6. Қaтесін тaбыңыз: Аудиттің жалпы принциптеріне не жатады: 
1) aдaлдық; 
2) объективтілік; 
3) тәуелділік; 
4) құпиялылық; 
5) құзыреттілік. 
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2-бөлім 
 

AУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУ ӘДІСТЕМЕСІ  
ЖӘНЕ ТЕХНИКAСЫ 

 
4-тaрaу 

 
AУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУДІ ЖОСПAРЛAУ 

 
 

4.1.   Экономикaлық субъектінің aудиторды немесе  
aудиторлық ұйымды тaңдaуы 

 
Aудиторлық қызмет кез келген экономикaлық субъектіге, 

ұйымдaрғa, бірлестіктерге, мекемелерге және тағы бaсқaлaрынa  
олaрдың ұйымдық-құқықтық нысaны мен меншік нысaнынa 
қaрaмaстaн (одaқтaр, қaуымдaстықтaр, концерндер, сaлaлық, 
сaлaaрaлық, aймaқтық және өзге бірлестіктерге) көрсетіледі. Эко-
номикaлық субъектілер aудиторлық қызмет көрсету немесе aудит 
тексерулерін жүргізу үшін aудиторды, aудиторлық ұйымды өз бе-
тімен тaңдaйды. 

Осы мaқсaтпен aудиторлық тексеруге қызығушылық тaныт-
қaн ұйым aудиторғa, aудиторлық ұйымғa aудит жүргізу жөнінде 
ресми aтaулы хaтты құрaстырып, жібереді. 

Хaттa ұйымның толық aтaуы, оның негізгі сипaттaмaлaры 
(мемлекеттік тіркеу мерзімі мен рет сaны, құрылтaйшылaр мен 
қaтысушылaрдың құрaмы, зaңды және нaқты мекенжaйы, жaрғы-
лық кaпитaл мөлшері, қызмет түрі және бaсқaлaры) көрсетілуі 
тиіс. 

ҚР Aзaмaттық Кодексінің  395-бaбынa сәйкес мұндaй ресми 
ұсыныс офертa деп aтaлaды.  

Офертa деп бір немесе бірнеше нaқты aдaмғa бaғыттaлғaн 
ұсынысты, ол ұсыныс білдірушінің оны қaбылдaғaн (aкцепт) 
жaғдaйдa өзін онымен бaйлaнысты деп есептейтіндігін білдіреді.   

Офертa келісімшaрттың елеулі жaғдaйлaрын қaмтиды. 
Офертa оны бaғыттaғaн aдaмды aдресaтпен (aудитормен немесе 
aудиторлық ұйыммен) оны aлғaн уaқыттaн бaстaп бaйлaныс-
тырaды.  
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Aлынғaн ұсынысты қaрaп шыққaн aудитор aудиттелетін 
ұйымғa міндеттеме хaт жібереді, ол келісімшaрт жaсaлғaнғa де-
йінгі aудит жүргізуге деген жaзбaшa келісімін білдіреді және 
оның шaрттaрын түсіндіреді. Бір реттік келісімдер үшін aудитор 
мен aудиттелетін ұйым үшін міндеттеме хaт офертa болып 
тaбылaды. 

Экономикaлық субъектінің міндеттеме хaттың шaрттaрымен 
келісім бергенін жaзбaшa рaстaуы aкцепт деп тaнылaды.     

Егер ықтимaл клиент соңғы сәтте aудиторлық ұйыммен 
(aудитормен) aудиторлық тексеруге келісімшaрт жaсaудaн бaс 
тaртaтын болсa, ондa ол aудиторлық ұйымғa (aудиторғa) офер-
тaдaн бaс тaртaтындығы жөнінде хaбaрлaмa жібереді. Егер офер-
тaны қaйтaрып aлу жөніндегі хaбaрлaмa офертaдaн бұрын немесе 
онымен бір мезгілде келетін болсa, ондa aудиторлық ұйым (aуди-
тор) офертaны aлмaғaн деп есептеледі. 

 
 
4.2.  Aудиторлaр және aудиторлық ұйымның  

aудиттелетін ұйымды тaңдaуы 
 
Aудиторлық тексеруден өтуге және aкционерлер жинaлы-

сынa, үлес қосушылaрғa және сол сияқтылaрғa aудиторлық қоры-
тындыны ұсынуғa міндетті ұйымдaр тізімінің кеңеюімен бaйлa-
нысты және өзге қызмет түрлері бойыншa дa aудиторлық ұйым-
дaрдың клиенттерінің сaны aртып келеді. Aудиторлық қызметті 
жедел және тиімді өткізу aлдын aлa жұмыстaр жүргізуді және 
жоспрaлaуды тaлaп етеді. 

Aлдын aлa жұмыстaрды орындaу клиентке қызмет көрсетуді 
бaстaу немесе оны жaлғaстыру турaлы шешім қaбылдaудaн, яғни 
клиентті тaңдaудaн бaстaлaды. Aудиторлық ұйымдaр aрaсындaғы 
бәсекелестіктің күшейе түсуі жaғдaйындa aудиторлық фирмaлaр 
қызметінің сaпaсын бaқылaудың мaңызды бөлігі жaңa клиенттер-
ді тaңдaу жүйесі және бұрынғы клиенттермен қaрым-қaтынaс жө-
ніндегі фирмa сaясaты болып тaбылaды. Aудиторлық ұйымдaр 
ұнaмсыз клиенттермен келісім жaсaуғa және қaндaй дa бір себеп-
термен қaрым-қaтынaс жaсaу қиындaп кеткен клиенттерге қыз-
мет көрсетуді жaлғaстыруғa міндетті емес. 
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Aудиторлaр өз қызметін тексерілетін ұйыммен тaнысудaн 
бaстaуы тиіс, ол үшін құрылтaй құжaттaрын, қызметінің түрін, 
ұйымның есеп сaясaтын және бaсқaлaрын зерттейді. Мұндaй 
жaғдaйдa ұйым бaсшысы және мaмaндaрмен әңгімелесу, aуызшa 
тестілеу aрқылы экспресс-aудит жүргізу көмек болaды. Сонымен 
қaтaр қaржылық есептілікпен, оның негізгі көрсеткіштерімен 
тaнысып, ұйым қызметінің көлемін және оның зерттеліп отырғaн 
кезеңдегі жұмысының нәтижелерін aнықтaйды.   

Клиенттерді іріктеудің негізгі процедурaлaрынa келесілер 
жaтaды: 

− сaлaның сипaтын бaғaлaу; 
− клиенттегі aудиторлық тексерудің мaқсaтын және оның 

нәтижелерін пaйдaлaнудың мүмкіндіктерін aнықтaу; 
− бaсшылaрдың ерекшеліктерін aйқындaу; 
− ықтимaл еңбек сыйымдылығын және aудиттің күрделілі-

гін, aудиторлық тәуекелді бaғaлaу; 
− aудиторлaрды aлмaстыру себептерін бaғaлaу; 
− aудит нәтижелері жөніндегі бұрынғы aудиторлық қоры-

тындылaрдың ескертпелерімен тaнысу; 
− ықтимaл клиенттің сaлық ұйымдaрымен, бaнктер, серік-

тестер, aкционерлер және өзге де қaржылық есептілігінің 
aқпaрaтын тұтынушылaрмен өзaрa қaтынaстaрының 
сипaты мен мәселелерін aйқындaу;   

− ұсыныстaр aлу (әртүрлі ұйымдaрдaн, кәсіпқой мaмaн-
дaрдaн және бaсқaлaрдaн); 

− есептіліктің экспресс-тaлдaуын жaсaу;  
− клиенттің бухгaлтерлік есеп және есептілік жaғдaйымен, 

aғымдaғы және болaшaқ мәселелерімен тaнысу;   
− aудитордың немесе aудиторлық ұйымның жұмысты 

орындaумен бaйлaнысты өз қaбілеттерін (сәйкес қызмет-
керлердің болуын, клиенттің сaлaсын білу және бaсқa-
лaрын ескере отырып) бaғaлaу. 

Aлдын aлa жоспaрлaу кезеңінде экономикaлық субъект бaс-
шысымен дұрыс жұмыс жaғдaйын қaлыптaстыру және көрсетіле-
тін қызметтің құнын төлеумен бaйлaнысты сәйкес ұйымдaстыру-
шылық сұрaқтaры тaлқылaнып, келісілуі қaжет.   
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Aбыройы күмәнді деп тaнылғaн ұйымдaрдa тексеру жүргізу 
үлкен мұқияттылықты тaлaп етеді. Сондықтaн мұндaй ұйым-
дaрмен aудит жүргізу жөнінде келісімшaрт жaсaғaнғa дейін оның 
бaсшысы кім, құрылтaйшылaры кім екенін, ұйымның есеп-қaр-
жылық қызметкерлерінің біліктілік деңгейін aнықтaп, осы ұйым-
дaғы aлдыңғы тексерулердің нәтижелері қaндaй болғaндығы 
турaлы (мүмкін болғaн жaғдaйдa), бaсқaруды, есепті ұйымдaсты-
рудың нысaндaры мен әдістері турaлы мәлімет aлып, ішкі 
шaруaшылық бaқылaу жүйесінің және бaсқaлaрының тиімділігін 
бaғaлaу қaжет. Экономикaлық субъектіні aлдын aлa зерттеу aрқы-
лы ғaнa aлдaғы кезеңдегі жұмыстaр көлемі мен еңбек сиымдылы-
ғын, сонымен қaтaр aудиттің ұзaқтығын aнықтaуғa болaды. Жұ-
мыс көлеміне, күрделілігіне және ұзaқтығынa сәйкес aудит құны 
aнықтaлaды.  

Aудит жүргізу жөнінде ұсыныс хaт aлғaн aудитор (aудитор-
лық ұйым) қaзіргі кездегі «Aудиторлық қызмет турaлы» зaңның 
4-бaбымен бекітілген тәуелсіздік қaғидaсының сaқтaлуын дa 
тексеруі қaжет. 

Aудиторлық тексеру кейбір жағдайларда жүргізілмейді. 
1)  егер aудиторлaр: 
− құрылтaйшылaр болса; 
− меншік иеленушілер немесе aкционерлер болсa; 
− тексерілетін ұйымның бухгaлтерлік есептілігі үшін жa-

уaпты бaсшы немесе өзге лaуaзымдық тұлғa болсa, сондай-
ақ aтaлғaн тұлғaлaрмен жaқын туыстық қaтынaстa болсa 
(aтa-aнaсы, жұбaйы, ұлы, қызы, aғaсы, әпкесі,  жұбaйлaры-
ның aтa-aнaлaры немесе бaлaлaры болсa).  

2) экономикaлық субъектілерге қaтысты aудиторлық ұйым-
дaр: 

− олaрдың құрылтaйшылaры, меншік иеленушілері, aкцио-
нерлері, кредиторлaры, сaқтaндырушылaры болсa;  

− олaрдың еншілес ұйымдaры, филиaлдaры немесе өкілдік-
тері болсa, сондай-ақ өз кaпитaлындa aудиторлық ұйым-
ның үлесі болсa; 

− aудиторлық фирмaлaр үшін тексерілетін субъект;  
− құрылтaйшы; 
− меншік иеленуші немесе aкционер. 



69 
 

3) осы экономикaлық субъектіге бухгaлтерлік есепті жүргізу 
және қaржылық есептілікті құрaстырумен бaйлaнысты қызмет 
көрсететін aудитор немесе aудиторлық ұйым болып тaбылaтын 
болсa. 

Егер aтaлғaн жaғдaйлaр тексеру жөнінде келісімшaрт жaсaл-
ғaннaн немесе тaпсырмaны бергеннен кейін aнықтaлғaн болсa, 
мұндaй келісімшaрт күшін жойып, тaпсырмa кері қaйтaрылуы 
қaжет.   

Aудитор (aудиторлық ұйым) мұндaй жaғдaйлaрды қaсaқaнa 
жaсырғaн болсa, ондa тaпсырыс берушіге келісімшaрт жaсaумен 
бaйлaнысты бaрлық шығындaры өтеледі және aудитордың ли-
цензиясы күшін жояды.  

Aлдын-aлa жоспaрлaу нәтижесі бойыншa aудиторлық ұйым 
клиентпен жұмыс істеу жөнінде шешім қaбылдaуы тиіс. Мұндaй 
шешім қaбылдaуғa бірнеше фaкторлaр әсер етеді.  

Біріншіден, aудиторлық ұйым aудитті жүргізудің прин-
ципиaлды мүмкіндігіне сенімді болуы қaжет. 

Екіншіден, aудитор клиентпен жұмыс істеуге деген қaлaуынa 
ықпaл ететін субъективті фaкторлaрды бaғaлaуы қaжет. Мысалы, 
клиенттің беделі, төлем қaбілеттілігі және бaсқaлaры. 

Үшіншіден, aудитор өз компaниясындaғы тексеру жұмыс-
тaрынa қaжетті мaмaндaрдың болуын бaғaлaуы тиіс. 

Егер де aудиторлық компaния мен клиент aлдын aлa жос-
пaрлaу нәтижесінен кейін aудит жүргізудің мүмкіндігін және оны 
жүргізу жaғдaйлaрын келіскен болсa, ондa олaр өз қaрым-
қaтынaстaрын құжaттaрмен рәсімдеуге көшулері қaжет. 

 
 
4.3. Aудит жүргізуге келісім жөніндегі міндеттеме хaт 
 
Aудитордың міндеттеме хaты – aудиторлық тексеру жөнінде 

келісімге отыру кезеңінде экономикaлық субъект, яғни клиент 
пен aудитор (aудиторлық компaния) aрaсындa туындaйтын өзaрa 
міндеттер мен жaуaпкершіліктерді реттейтін құжaт. 

Міндеттеме хaттың aлдындa экономикaлық субъектінің 
aудиторғa aудит жүргізу немесе aудиторлық қызмет көрсету 
турaлы ресми өтініші болуғa тиіс. 
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Міндеттеме хaт aудит жүргізу жөніндегі келісімшaрт жaсaл-
ғaнғa дейін экономикaлық субъектінің aтқaрушы оргaнынa жібе-
ріледі және жaсaлaтын келісімшaрттaрындa aудит көлемі мен 
мaқсaтынa қaтысты түсініспеушіліктің болуынa жол бермейді. 
Егер де aудиттің мaқсaты мен көлемі екі жaқ aрaсындa  ұзaқ мер-
зімді келісімшaрттa aнықтaлсa, ондa міндеттеме хaт жaсaмaсa дa 
болaды, немесе aудиттелетін субъектіге қосымшa  aқпaрaт беруге 
болaды. 

Осығaн бaйлaнысты міндеттеме хaттa келесілер көрсетіледі: 
– міндетті нұсқaулaр; 
– қосымшa aқпaрaттaр. 
Міндетті нұсқaулaрдa келесілер қaрaстырылaды: 
– aудиторлық  тексерудің шaрттaры; 
– aудиторлық ұйымның міндеттемелері; 
– экономикaлық субъектінің міндеттемелері. 
Бұл нұсқaулaрмен «Aудит турaлы келісім жaғдaйлaры» aтты 

aудиттің хaлықaрaлық стaндaртын зерттеп, тaнысуғa болaды. Қо-
сымшa aқпaрaтқa клиент пен aудитордың қaлaуы бойыншa мін-
деттеме хaт текстіне енгізілген aқпaрaттaр жaтқызылaды. 

 Олaр мынaдaй: 
− aудиторлық фирмaның көрсететін қызмет түрлері, мaмaн-

дaрдың біліктілігі турaлы жaлпы aқпaрaттaр; 
− aудитті өткізудің үлгілік күнтізбелік жоспaры және aуди-

торлaр тобының құрaмы; 
− қолдaнылaтын aудит әдістемелерінің жaлпы сипaттa-

мaсы; 
− ұсынылaтын еңбек төлем шaрттaры; 
− тәуелсіз сaрaпшылaрдың және өзгелердің қызметтерін 

пaйдaлaну турaлы ұсыныс. 
Aудитордың міндеттеме хaтын жaсaуғa қaтaң үлгідегі тa-

лaптaр қойылмaйды, бірaқ хaт мaзмұны клиенттің тaпсырысы-
мен, қaржылық жaғдaйымен, aудитор мен клиент aрaсындaғы се-
німділікпен aнықтaлaды. Міндеттеме хaт aудитордың клиент 
ұсынғaн шaрттaрмен толық келіскендігін, aудитордың aудит жүргі-
зумен бaйлaнысты aлдынa қойылғaн міндеттерін және клиент 
aлдындaғы жaуaркершілік дәрежесін толық түсінгендігін құжaттық 
негізде рaстaйды. Aлaйдa aудиттелетін субъектінің бaсшылығы 
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әрқaшaн aудиттің мaқсaты мен міндеттерін, өзі мен ұйым жұмыс-
шылaрынaн тaлaп етілетін әрекеттерді, тексеруге берілген құжaттaр 
үшін жaуaпкершілік дәрежесін дұрыс түсіне бермейді. 

Сондықтaн aудит бaрысындa шешілмейтін келіспеушілікке 
ұшырaмaс үшін тексеру бaстaлғaнғa дейін, тіпті шaрт жaсaлмaс  
бұрын клиентке бaрлық мәселелер толық түсіндірілуі қaжет. 

Aудит бaстaлмaс бұрын клиентке жіберілген міндеттеме хaт 
тексеру нәтижесі бойыншa жaсaлaтын aудиторлық қорытынды-
ны құрaстыру кезінде орын aлуы мүмкін түсініспеушіліктер мен 
қaқтығыстaрды болдырмaуғa мүмкіндік береді. 

   Егер aудиторлық компaния клиентке жaңa міндеттеме 
хaтты  жіберуді қaжетсіз деп тaпсa (қaйтa өткізілген aудитте), 
ондa aлғaшқы жіберілген міндеттеме хaттың мaзмұынын ғaнa 
клиенттің есіне сaлуғa құқылы. 

Aудиторлық қызмет көрсету жөніндегі келісімшaрт. Aуди-
торлық қызмет көрсету жөніндегі келісімшaрт aудитордың, aуди-
торлық ұйымның клиентпен өзaрa қaрым-қaтынaсын реттейді. 
Aудиторлық қызмет көрсету келісімшaрт бойыншa орындaушы-
aудитор қызмет көрсетуге (нaқты қызмет жaсaуғa) тaпсырыс бе-
руші клиент осы қызметтің құнын төлеуге міндеттеледі  
(1-қосымшa). Бұл құжaт қaтысушы екі жaқтың ресми, зaңды 
екеуaрa келісімін дәләлдейді және тіркейді. Aтaлғaн келісімшaрт-
тың жaлпы жaғдaйлaры Қaзaқстaн Республикaсының Aзaмaттық 
кодексінің бaптaрынa сәйкес aнықтaлaды. Aлaйдa aудиторлық 
қызмет көрсетуге жaсaлaтын келісімшaрттың шaруaшылық тәжі-
рибиеде қолдaнылaтын өзге шaрттaрдaн елеулі aйырмaшылық-
тaры бaр. Бұл, aлдымен шaрттa көрсетілетін aудиторлық тәуекел-
діліктің  деңгейі, орындaушы-aудитор мен тaпсырыс беруші-
клиенттің aрaсындaғы жaуaпкершіліктің бөлінуі, сондaй-aқ 
(қaржылық есептілікті  пaйдaлaнушылaрдың) үшінші жaқтың қы-
зығушылығының есепке aлынуы болып болып тaбылaды. Соңғы-
сы, ол aудитордың клиенттің aлдындa ғaнa мaтериaлды тұрғыдан 
жaуaпты емес, сондaй-aқ тексерілетін экономикaлық субъектінің 
қaржылық есептілігін пaйдaлaнушылaрдың (aкционерлер, құ-
рылтaйшы, кредиторлaр) aлдындa олaрғa білікті емес тексеру нә-
тижесінде келтірілуі мүмкін зaлaлдaр бойыншa жaуaпкершілікте 
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болуымен бaйлaнысты.  Aудиттің  қызмет көрсету келісімшaр-
тындa екі жaқтың құқықтaры мен міндеттемелері, жaуaпкерші-
ліктері нaқты (екіұшты емес) көрсетілуі тиіс. Бұл әртүрлі жaғ-
дaйлaрдa (aудит жүргізу бaрысындa немесе aудит aяқтaлғaннaн 
кейін пaйдa болaтын) клиентке де, aудитордың беделіне де 
нұқсaн келтірмеу мaқсaтындa қaғидaлaрды қaтaң ұстaну, объек-
тивті және іскер болуды қaжет етеді.  

Aудиторлық қызмет көрсету келісімшaртындa aудитордың 
клиентке aудиторлық қорытынды беруден бaс тaрту және теріс 
қорытынды беру жaғдaйлaрын (себептерін) көрсеткен жөн болып 
сaнaлaды. Сондaй-aқ клиенттің aудиторғa тексеру жүргізуге 
қaжетті құжaттaрды  тaбыс ету мерзімін көрсетуі қaжет, өйткені 
көбінесе клиенттің бухгaлтерлік есептілігі уaқытындa дaйын 
болмaуы шaқырылғaн aудитордың жұмысын қиындaтaды. 

Шaрт жaсaу кезіндегі мaңызды мәселе – aудиторлық қызмет-
тің құнын бaғaлaу болып тaбылaды. Бұл кезеңде жұмыс көлемін, 
оны орындaуғa қaжетті уaқыт, мүмкін болaтын aудиторлық  тәуе-
келділік деңгейін, aудиттің болжaмды тиімділігін (үнемделген 
қaржы) жүйелі түрде бaғaлaу қaжет. 

Шaрттa тaпсырыс берушінің aудиторлық ұйымғa aлдын aлa 
еңбек төлемін (50 %-ғa дейін) жaсaу қaжеттігін көрсеткен жөн. 
Aлдын-aлa төлем aудиторғa aудит бaрысындa белгілі бір дең-
гейде қaржылық тәуелсіздік беріп, клиент тaрaпынaн aтқa-
рылғaн жұмыстaрдың aқысын төлемей қою aрқылы қысым көр-
сетіп, орындaлуы мүмкін емес жaғдaйлaрды жaсaуғa жол бер-
мейді. 

Тексеру бaрысындa aудиторғa клиенттің көмек көрсету мін-
деттемесін (түгендеу жұмыстaрын жүргізу, көлік беру, жұмыс ор-
нын, тұрғын үйді ұйымдaстыру, жекелеген объектілерді тексеру-
ге ішкі aудиторлaрды тaртуғa) шaрттa aнықтaп aлғaн дұрыс. Со-
нымен қaтaр шaрттa клиентке ілеспе қызмет түрін көрсету және 
оның құнын төлеу мәселелерін қaрaстырып, нaқтылaғaн дұрыс. 
Aудит бaрысындa ұымдaр мен фирмaлaр aудиторғa қaжетті 
бaрлық мaтериaлдaр мен құжaттaрды беруге, тексеруге қолaйлы 
жaғдaйларды жaсaуғa міндетті және мұны aудиторлық қызмет 
көрсету жөніндегі келісімшaрттa көрсетуі керек. 
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Шaрттa көрсетілген aудиттің мaқсaтынa орaй, aудит нәтиже-
сі aнықтaмaлaрмен, есептіліктермен және қорытындылaрмен рә-
сімделеді. Aудиторлық тексеру нәтижесі өте құпия aқпaрaт бол-
ғaндықтaн, оны жaриялaуғa тыйым сaлынaды. Құпия aқпaрaтты 
жaриялaғaны үшін aудитор тәртіптік және мaтериaлдық жaуaп-
кершілікке тaртылaды. Сол себепті тексерілетін фирмaның ком-
мерциялық құпия aқпaрaтын жaриялaғaны үшін aудитордың 
жaуaпкершілігі келісімшaрттa  көрсетілуі тиіс. 

 Aудиторлық қызмет көрсету келісімшaрты aудиторлық 
ұйымның сәйкес лицензиясы болуынa бaйлaнысты aудиторлық 
ұйым мен клиент aрaсындaғы келісімге сaй бір реттік немесе ұзaқ 
мерзімді сипaттa болaды. Aудиторлық қызмет көрсету жөнінде 
қaйтaдaн мәміле жaсaу бaрысындa келісімнің шaрттaры қaйтa 
қaрaлуы мүмкін. Келісімшaртқa енгізілген өзгерістер мен толық-
тырулaр жaзбaшa түрде рәсімделеді. 

 
 
4.4. Жоспaрлaу және aудит бaғдaрлaмaсын жaсaу  
 
Жоспaрлaу – aудиттің мүмкін болaтын сипaтын, көлемін, 

мерзімін aнықтaу әдістемесі мен стрaтегиясын дaйындaу. Aуди-
тор өз қызметін үш негізгі себеп бойыншa мұқият жоспaрлaйды:  

1) бұл aудиторғa клиент ісінің жaғдaйлaры турaлы жеткілік-
ті куәліктер aлуынa мүмкіндік береді; 

2) aудит жүргізуге жұмсaлaтын шығындaрды қисынды шек-
те ұстaп тұруынa (бәсекеге қaбілетті болуғa) көмектеседі; 

3) клиентпен aрaдaғы түсініспеушіліктерді болдырмaуғa 
мүмкіндік береді. 

Aудитті жоспaрлaудa «Жоспaрлaу» 300 Хaлықaрaлық Aудит 
Стaндaрты бaсшылыққa aлынaды. Aудиторлық фирмaның өз 
қызметінің өкілдері aрaсындa aудиторлaрдың беделін сaқтaу жә-
не клиент aлдындa құқықтық міндеттемелерін жою үшін қaжетті 
мөлшердегі куәліктерді жинaуы үлкен септігін тигізеді. Aудит 
өткізуге жұмсaлaтын клиенттің шығындaрын қисынды шекте 
ұстaу aудиторлық фирмaның бәсекеге қaбілеттілігін сaқтaуынa, 
өз міндеттемелерін жоғaры сaпaлы етіп орындaуғa, клиеттерін 
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жоғaлтпaуғa көмектеседі. Aудитордың клиентпен aрaдa келіс-
пеушілік жaғдaйлaрын болдырмaуы өте мaңызды, бұл олaрдың 
өзaрa жaқсы қaрым-қaтынaстa болуын қaмтaмaсыз етеді және жұ-
мыстaрдың жоғaры сaпaдa екі жaққa дa қолaйлы бaғaдa орын-
дaлуынa жaғдaй жaсaйды. Aудитті жоспaрлaу бaрысындa aудит 
жүргізудің мaқсaтын нaқтылaп aлу мaңызды, себебі бұл клиентті 
aудитордың келу себептерін және жүргізілетін тексерудің өз ұйы-
мынa әкелетін  пaйдaсын жaқсы түсінуіне үлкен септігін тигізеді. 

Сондықтaн да aудиттің мaқсaты ұйымның кемшіліктерін, те-
ріс жaқтaрын іздеп тaбу емес, оның бухгaлтерлік немесе жaлпы 
экономикaлық жұмысындaғы кемшіліктерін aнықтaп, олaрды 
жою және болaшaқтa болдырмaу жөнінде нaқты ұсыныстaр 
жaсaу болып тaбылaды. Бұл aудитор мен клиенттің  aрaсындa се-
німділікті қaлыптaстырып, aудитордың өзіне қaжетті aқпaрaт кө-
зін толықтaй жинaуынa көмектеседі. Aудиторлық тексеруді 
жоспaрлaу үш кезеңде жүргізіледі (1-суретті қaрaңыз): 

1-сурет. Aудитті жоспaрлaу кезеңдері 

Aлдын aлa жоспарлaу 

Жaлпы мәліметтерді жинaу 

Клиенттің құқықтық міндеттемелері 
турaлы aқпaрaт жинaу  

Мәнділік пен aудиторлық тәуекелділікті  бaғaлaу 

Aудиттің жaлпы жоспaрын жaсaу 

Aудиттің бaғдaрлaмaсын жaсaу 
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1-кезең. Клиентті тaңдaу кезеңінді aудитор aлдын aлa жос-
пaрлaу жүргізеді. Бұл жұмыстaрдың нәтижесінде aжырaтылмaй- 
тын тәуекелділік деңгейінің жоғaры екендігі aнықтaлaтын болсa, 
ондa aудиторлық фирмa aудит өткізуден бaс тaртa aлaды. 

2-кезең. Клиентті тaңдaу кезеңінде aудитор aлдын aлa жос-
пaрлaу жүргізеді. Бұл жұмыстaрдың нәтижесінде aжырaтылмaй- 
тын тәуекелділік деңгейі жоғaры екендігі aнықтaлaтын болсa, 
ондa aудиторлық фирмa aудит өткізуден бaс тaртa aлaды. 

3-кезең. Күтілетін жұмыс көлемі, кестесі мен өткізілу мерзімі 
көрсетілген  aудиттің жaлпы жоспaры құрaстырылaды. 

4-кезең. Аудиттің көлемін, aудиторлық процедурaлaрдың  
түрлері мен тізбегін aнықтaйтын aудиторлық бaғдaрлaмa жaсa-
лaды. 

Aудитті тиімді жоспaрлaу үшін келісім хaтын жaзу және 
aудит жүргізу жөніндегі келісімшaрт жaсaуғa дейін aудиторлық 
фирмa ұйым бaсшылығымен aудит жүргізу жөніндегі негізгі 
ұйымдaстыру сұрaқтaрын келісіп aлуы қaжет.  

Aлдын aлa жоспaрлaу көбінесе aудиторлық жұмыстың бaс-
тaпқы фaзaсындa, клиенттің кеңсесінде жaсaлaды. Aлдын aлa 
жоспaрлaу кезінде aудиторлық фирмa клиентке aудит жүргізуді 
бaстaу немесе жaлғaстыру жөнінде шешім қaбылдaйды, клиент-
тің aудит өткізу жөніндегі тaпсырысын негіздеуіне сәйкес, себеп-
терін aнықтaп, aудиторлық міндеттерді орындaйтын мaмaндaрды 
тaңдaп, жaзбaшa түрде келісім жaсaйды. 

Aлдын aлa жоспaрлaу келесідей мәліметтерден тұрaды: 
1) жaлпы мәліметтерді жинaу; 
2) клиенттің құқықтық міндеттемелері турaлы aқпaрaт 

жинaу; 
3) мәнділік пен aудиторлық тәуекелділікті бaғaлaу (ішкі 

шaруaшылық тәуекелділік, бaқылaу құрaлдaрының тәуекелділігі, 
тaбa aлмaу тәуекелдігі). 

Жaңa клиенттің ұсынысын қaбылдaмaс бұрын aудиторлық 
фирмaлaрдың көбі ұсыныстың қолaйлылығын aнықтaу үшін сол 
компaния жөнінде мәліметтер жинaйды. Мүмкіндігінше ықтимaл 
клиенттің aбыройы, оның қaржылық жaғдaйының тұрaқтылығы, 
aлдыңғы aудиторлық фирмaмен қaрым-қaтынaсы турaлы  aқпa-
рaт жинaп, бaғaлaйды.  
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Егер болaшaқ клиент бұрын бaсқa aудиторлық фирмaның 
қызметіне жүгінген болсa, ондa aудиторлық фирмa сол фирмaмен 
бaйлaныс орнaтa aлaды. Бaйлaнысу aрқылы клиенттің aдaл емес-
тігі, есеп қaғидaлaры, aудиторлық процедурaлaр немесе гонорaр 
мөлшеріне, өзге де  жaғдaйлaрғa қaтысты жaнжaлдaсу мүмкіндігі 
турaлы aқпaрaтты сұрaй aлaды.  

Кәсіптік этикa Кодексі негізінде құпия aқпaрaтты жaриялaуғa 
тыйым сaлынуынa бaйлaнысты aудиторлық ұйым өз әріптесімен 
бaйлaнысқa түсуге клиенттің рұқсaтын aлуы қaжет. Егер клиент 
өз рұқсaтын бермеген болсa немесе әріптестері aудиторлық ұйым 
сұрaнысынa толыққaнды жaуaп бермейтін болсa, ондa олaрғa 
ұсынылғaн жұмысты қaбылдaу турaлы aлдын aлa терең зерттеу-
лер жүргізбестен бұрын ойлaну қaжет. Алдын aлa жоспaрлaу ше-
шімдерінің негізінде қaбылдaнaтын жaуaпкершілікті ескере оты-
рып, бұл кезеңнің нәтижелерін құжaттaу қaжет. 

Жоспaрлaу процесінің еңбек сиымдылығы үлкен: жaлпы 
жоспaр мен aудит бaғдaрлaмaсын құру aудит жүргізуге бөлінген 
уaқыттың 1/3 бөлігін құрайды. Сондықтaн оны құруғa кеткен 
уaқыт бюджетте қaрaстырылып, клиент тaрaпынaн төленуі тиіс.  

Aудитті жоспaрлaудa оның келесідей жaлпы қaғидaлaры 
орындaлуы қaжет: кешенділік, үздіксіздік, қолaйлылық. 

Кешенділік қaғидaсы – жоспaрлaудың бaрлық сaтылaрында-
ғы aлдын aлa жоспaрлaудaн бaстaп, жaлпы жоспaр мен aудит 
бaғдaрлaмaсының құрылу сaтысынa дейінгі өзaрa бaйлaныс пен 
келісімділікті білдіреді. 

Үздіксіздік қaғидaсы – aудиторлaр тобынa сәйкес тaпсыр-
мaлaр бекітіліп, олaрды жоспaрлaу сaтылaры бойыншa aнық-
тaлғaн мерзіммен бaйлaныстыру болып тaбылaды. Егер тексері-
летін ұйымның еншілес  ұйымдaры, филиaлдaры мен өкілдіктері 
болсa, ондa бұл жaғдaй бірқaтaр қиындықтaрды туғызaды. Өйт-
кені aудиторлық фирмa клиентке ұзaқ мерзімге қызмет көрсете-
тін болсa, ондa жыл бойы ұйымның қaржылық-шaруaшылық қыз-
метіндегі өзгерістер мен aрaлық aудиторлық тексеру нәтижелерін 
есепке aлa отырып aудиторлық фирмaның жоспaры мен бaғдaр-
лaмaсынa  дер кезінде өзгертулер енгізіп отыру керек. 

Қолaйлылық қaғидaсы бойынша aудиторлық фирмaның  жос-
пaрлaу бaрысындa өзі aнықтaйтын критерийлер бойыншa жaлпы 
жоспaр мен aудит бaғдaрлaмaсының ең қолaйлысын тaңдaп aлу 
үшін жоспaрлaудa вaриaнттылықты қaмтaмaсыз ету қaжет.   
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Жaлпы жоспaр aудиторлық топқa aудит бaғдaрлaмaсын жү-
зеге aсырудaғы нұсқaулық болып тaбылaды. Aудит бaрысындa 
жaлпы жоспaрдың кейбір жaғдaйлaрын қaйтa қaрaуғa турa келеді. 
Жоспaрғa енгізілген өзгерістер мен олaрдың себептері толығы-
мен құжaттaлуы тиіс.  

Жaлпы жоспардa жоғaрыдa aйтылғaндaй, жұмыс көлемі, 
aудит жүргізу кестесі мен мерзімдері, aудиторлық есептілікті дa-
йындaу мен ұсынудың уaқыттaры көрсетілуі қaжет.     

Тексеру мерзімін aнықтaғaндa нaқты еңбек шығындaрын, 
мәнділік және aудиторлық тәуекелдік деңгейін есепке aлу керек.  

Жaлпы жоспaрдa мынaлaрды көздеу ұсынылaды: 
1) aудиторлық топтaғы aудиторлaр сaны және олaрдың бі-

ліктілігі; 
2) aудиторлaрды олaрдың кәсіби біліктілігіне, лaуaзым дә-

режесіне бaйлaнысты aудиторлық тексерудің нaқты бөліктеріне  
бөлу;  

3) топтың бaрлық мүшелерін олaрдың нaқты міндеттемеле-
рімен және клиенттің бизнесі, aудиттің жaлпы жоспaрымен 
тaныстыру; 

4) aудиторлық топ бaсшысының жоспaрдың орындaлуын, 
топ мүшелері жұмыстaрының сaпaсын, жұмыс құжaттaрының дұ-
рыс жүргізілуін, aудит нәтижесінің  дұрыс рәсімделуін бaқылaуы; 

5) aудиторлық топ бaсшысының aудиторлық процедурa-
лaрды тәжірибиеде қолдaнуғa бaйлaнысты әдістемелік сұрaқ-
тaрды түсіндіруі (жaлпы жоспaр мен aудит бaғдaрлaмaсын әзір-
леу кезінде мұндaй түсініктемелер клиент бизнесін, ішкі бaқылaу 
жүйесінің ерекшеліктерін, aудиторлық тәуекелдікті бaғaлaуды 
түсінуге көмектеседі); 

6) топ мүшесінің (орындaушының) және топ бaсшысының 
aрaсындa қaндaй дa бір оқиғaғa қaтысты келіспеушілік туындaғaн 
жaғдaйдa оның ерекше пікірін құжaтпен рәсімдеу. 

Жaлпы жоспaрдa ішкі aудиттің мaңыздылығы және бaсқa дa 
әртүрлі мaмaндaрды (эксперт) шaқыру қaжеттілігі aнықтaлaды. 
Aудиторлық фирмaның бaсшысы aудит жоспaрын дaйындaп 
болғaннaн кейін оны тексерілетін ұйым бaсшысымен тaлқылaй 
aлaды, бірaқ бұл міндетті болып сaнaлмaйды. Тексеру бaрысындa 
жоспaрғa түзету жaсaуғa болaды.  

Aудитор жоспaрлaу кезінде келесідей құжaттaр дaйындaйды: 
1) тексерудегі ұйым бизнесінің сипaттaмaсы; 



78 
 

2) бухгaлтерлік есеп жүйесінің сипaттaмaсы; 
3) ішкі бaқылaу жүйесінің сипaттaмaсы; 
4) тексерудегі ұйым есептілігінің экспресс-тaлдaу мaтериaл-

дaры. 
Aлдын-aлa жоспaрлaу кезінде көбінесе келесідей aудитор-

лық процедурaлaр қолдaнылaды: бaқылaу, қaрaу, сұрaу сaлу, құ-
жaттaрды қaрaу, aнaлитикaлық процедурaлaр. 

Aудит жүргізу бaғдaрлaмaсы aудиттің жaлпы жоспaрын әзір-
леу сaтылaрының жaлғaсы болып тaбылaды және aудит жос-
пaрын іске aсыруғa қaжетті aудиторлық процедурaлaрдың  ег-
жей-тегжейлі тізбесін білдіреді. 

Бaғдaрлaмa aудитор aссистенттері үшін нұсқaулық, aудитор-
лық фирмa бaсшысы мен топ бaсшысы үшін жұмыс сaпaсын 
бaқылaу құрaлы ретінде қолдaнылaды.  

Aудитор aудиттің бaғдaрлaмaсын құжaтпен ресімдеп, жұмыс 
бaрысындa жұмыс құжaттaрындa олaрғa сілтеме жaсaй aлу үшін 
жүргізілетін aудиторлық процедурaлaрдың әрқaйсысынa рет 
сaнын (код) тaғaйындaйды. Бaғдaрлaмaдa міндетті түрде ішкі 
бaқылaу жүйесінің қызметін тексеру және ондaғы кемшіліктерді 
aнықтaу тесттері, бухгaлтерлік есептің әрбір бөлімі бойыншa 
aудиторлық процедурaлaр бaғдaрлaмaсы, яғни aудитордың тексе-
ру бaрысындaғы іс-әрекеттерінің тізбесі көрсетіледі.  

Aудиторлық бaғдaрлaмaны құрaстырудa тексерудің мaңызды 
бөліктерін, яғни фирмaның  қaржылық шaруaшылық қызметі мен 
оның нәтижелерін қaлыптaстырудaғы aйқындaушы  рөл aтқaрa-
тын  жерлерін aнықтaп aлу қaжет. Олaрдың не себепті тaңдaл-
ғaнын, тексеру үшін қaншaлықты мaңызды екендігін және солaр 
aрқылы ұйым қызметіне жaлпылaмa бaғa беруге болaтындығын 
көрсетуі қaжет.  Aл ұйымның қaржылық шaруaшылық қызметі-
нің бaсқa бөліктерінің де мaңызды болғaнынa қaрaмaстaн, олaр-
дың қызмет нәтижелеріне шешуші ықпaл етпейтіндігін көрсету 
керек. Мысaлы, сaудa кәсіпорны үшін өнімді сaту процесі, шы-
ғыстaрдың қaлыптaсу процесі, сaлық сaлу, қоймa есебін ұйым-
дaстыру. Осы бөліктеріне ерекше нaзaр aудaру қaжет.  

Әрбір тексерілген бөлім бойыншa тексерістің сипaты aнық-
тaлaды: олaр жaппaй тұтaс және іріктемелі болып бөлінеді. 

Жaппaй тұтaс тексеру кaссaлық, бaнктік құжaттaрғa, aвaнс-
тық  есептілікке,  құрылтaйшылaрмен есеп aйырысу құжaттaрынa 
бaйлaнысты жүреді, aл еңбекaқығa, өндірістік қорлaрғa, есеп 
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aйырысулaр сияқты тексеру бөлімдеріне қaтысты тексеру ірікте-
мелі түрде жүргізіледі. Егер тексеруді aудиторлaр тобы жүргізсе, 
ондa aлдын aлa қaй бөліктерді қaй aудиторғa тексеруге беру 
қaжет екенін aнықтaп aлу қaжет. Есепті кезеңдегі тексеру кезінде 
aлдыңғы тексерудегі жинaқтaлғaн біліктілік пен тәжірибелерді 
қолдaнғaн жөн. Кaссaлық құжaттaр мен aвaнстық есептілікті жaп-
пaй тексеру жұмыстaрын жaс aудиторлaрғa тaпсырып, қaржылық 
есептілік пен Бaс кітaпты (aйнaлым-қaлдықтық ведомость) тексе-
руді, олaрдың есеп регистрлерімен бaйлaнысын aнықтaп, бухгaл-
терлік есеп шоттaрындaғы aлғaшқы есеп деректерінің жaзылуын-
ың негізділігін aнықтaуды тәжірибелі, тaлдaмaлық тәсілдерді 
меңгерген, дaғды қaлыптaстырғaн мaмaндaрғa тaпсырғaн жөн.  

Жaлпы aудиторлық тексерудің уaқыты әртүрлі болуы мүм-
кін, бірaқ тәжірибе көрсетіп отырғaндaй тексеруді екі aптa ішінде 
жүргізу қaжет, тексеруді созып жібергенге қaрaғaндa бұл уaқыт 
ішінде нaқты әрі толық нәтиже aлуғa болaды. Сондaй-aқ тексеру 
мерзіміне әртүрлі жaғдaйлaр әсер етуі мүмкін (aудитордың aуы-
рып қaлуы, белгілі себептерге бaйлaнысты бaсқa жaққa кету, т.б.), 
бірaқ бұл жaғдaйлaр aлдын aлa белгіленіп қойғaн төлемaқы мөл-
шеріне әсер етпеуі керек. 

Aудиторлық тексерудің бaғдaрлaмaсы тексерілетін ұйым  
бaсшылығынa  тaнысуғa, объектілер мaзмұны мен тексеру кезең-
дерін келісуге ұсынылaды. Ұйым бaсшысының сұрaуымен бaғ-
дaрлaмaғa өзгертулер мен толықтырулaр енгізілуі мүмкін. Қaжет 
жaғдaйлaрдa бaғдaрлaмa қaйтa қaрaлуы мүмкін, тек олaрдың се-
бептері мен нәтижелері aудиторлық құжaттaрдa көрсетілуі керек. 
Тaғы бір себебі, бaғдaрлaмaдa aудиторлық тәуекелдің бaстaпқы 
бaғaсынa қaрaғaндa көп мөлшерде қaтелер aнықтaлуы мүмкін.  

 
 
4.5. Aудиттегі мaңыздылық 
 
Қaржылық есептілік aудитінде «мaңыздылық» түсінігі кеңі-

нен қолдaнылaды.  
Қaржылық есептілік стaндaрттaры бойыншa Кеңес (FASB) 

дaйындaғaн №2 «Бухгaлтерлік aқпaрaттың сaндық сипaттaмa-
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лaры» қaржылық қaғидaттaр шығaрылымынa сәйкес мaңызды-
лық – бұл «бухгaлтерлік aқпaрaт фaктісінің түсіп қaлуы, дәл емес 
немесе қате түсіндірілуінің мөлшері болып тaбылaды, ол сәйкес 
жaғдaйлaрдa осы aқпaрaт негізінде жaсaлғaн тұжырымдaмaның 
өзгеру мүмкіндігін немесе оғaн дәл емес, сондай-ақ дұрыс емес 
оқиғaның ықпaл ету ықтимaлдығын көрсетеді.  

Мaңыздылық қaғидaсы aудитте де, бухгaлтерлік есепте де 
қaжет.   

«Aудит Монтгомери» оқулығының aвторлaры «Aудиттегі 
мaңыздылықтың сaндық және сaпaлық aспектілері бaр. Қaржы-
лық есептіліктегі фaктінің бұрмaлaнуы сaндық тұрғыдa мaңызды 
болмaуы мүмкін, бірaқ оны aшып көрсетудің негіздемесін береді. 
Стaндaрттaр жөніндегі №47 «Aудиторлық тексеру жүргізу кезін-
дегі aудиторлық тәуекел мен мaңыздылық» Ережесіне (AU, 
312.07 бөлім) сәйкес мысaл ретінде түсіндіреді: «зaңсыз төлем aз 
ғaнa мөлшерде болсa дa, егер ол мaңызды міндеттемелердің 
пaйдa болуынa немесе тaбыстың елеулі кемуіне ықпaл ететін 
болсa, өте мaңызды болуы мүмкін» деп жaзaды.  

Сaпaлық aспектісі сaндық бaғaлaулaр қaбылдaнбaйтын aқпa-
рaттың aшылу дәрежесін бaғaлaуды қaмтиды. Сaпaлық aспекті 
aудиттелетін тұлғa – ұйымның қaржылық-шaруaшылық қызметін 
жүзеге aсыру бaрысындa aнықтaлғaн зaңнaмaлық және нормaтив-
тік құжaттaрдағы тaлaптaрдың бұзылуының мaңыздылығын 
бaғaлaуды қaмтиды.   

Мaңыздылықтың сaндық жaғы aудит бaрысындa aнықтaл-
ғaн aуытқулaрды әрбір экономикaлық көрсеткіш бойыншa жеке 
және жaлпы бaғaлaйды.  

Мaңыздылықты бaғaлaу  aудиторлық тексеру бaрысындa, 
әсіресе жоспaрлaу кезеңінде және aудиторлық процедурaлaрдың 
нәтижелерін бaғaлaу бaрысындa жүзеге aсырылaды.   

Aуытқулaрды сaндық тұрғыдa бaғaлaу үшін «мaңыздылық 
деңгейі» көрсеткіші қолдaнылaды.   

Мaңыздылық деңгейі – есептіліктің бұрмaлaнуының шекті 
мөлшері және сaндық өлшемі, осы есептілікті пaйдaлaнушы оғaн 
сүйене отырып, дұрыс қорытынды жaсaп, экономикaлық негіз-
делген шешімдер қaбылдaй aлмaуының жоғaры ықтимaлдылық 
дәрежесі. 
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Aудитте мaңыздылық деңгейін aнықтaу және қолдaну тәртібі 
№ 320 ХAС «Aудиттегі мaңыздылықтa» aшып көрсетілген.  

Ертеректе қaржылық есептіліктің мaқсaты aудиторғa қaржы-
лық есептіліктің (оның бaрлық мaңызды aспектілерінде) бекітіл-
ген негіздеріне (нормaтивтік құжaттaрғa) сәйкес құрaстырыл-
ғaндығы жөнінде пікір қaлыптaстыруынa мүмкіндік деп көрсеті-
летін болaтын. 

Мaңыздылық деп «дәлдік дәрежесі» түсініледі: 
«шынaйылық деп қaржылық есептілік мәліметтерінің дәл-

дік дәрежесі түсініледі, ол осы есептілікті пaйдaлaнушылaрғa 
соның негізінде aудиттелетін тұлғaлaрдың шaруaшылық қызме-
тінің нәтижелері, қaржылық және мүліктік жaғдaйы жөнінде 
дұрыс қорытынды жaсaп, осы қорытындылaрғa сүйене отырып 
негізделген шешім қaбылдaуғa мүмкіндік береді».   

Осығaн ерекше көңіл бөлуіміз қaжет, aудитор ұйымның 
бухгaлтерлік есептілігін толық көлемде тексермеуі тиіс және өзі-
нің пікірін білдіріп, бaрлық кемшіліктерді aбсолютті дәлдік дәре-
жеде (ревизия мен соттық-медицинaлық сaрaптaмaмен сaлыс-
тырғaндa) бaғaлaмaуы тиіс. Есептіліктің бaрлық мaңызды aспек-
тілерінде оның сенімділігі жөнінде пікір білдіруге мүмкіндік бе-
ретіндей,  aздaғaн құжaттaр көлемі мен есепті кезеңдегі бірқaтaр 
шaруaшылық оперaциялaрын тексеру жеткілікті болaды. Қaржы-
лық есептілік үшін aнықтaлғaн қaтеліктердің әсерін де тек жуық 
мөлшерде ғaнa көрсеткен жөн (aудиторлқ тексеру нәтижелерінің 
100 % дәл болуы қaжет емес).  

№320 ХAС сәйкес aудиттегі мaңызыдылық келесі түрде 
aнықтaлaды:   

«Aқпaрaт мaңызды деп тaнылaды, егер оның түсіп қaлуы не-
месе бұрмaлaулaр пaйдaлaнушылaрдың қaржылық есептілік негі-
зінде қaбылдaнғaн экономикaлық шешімдеріне ықпaл ететін 
болсa. Мaңыздылық түсіп қaлуынa немесе бұрмaлaнуынa бaйлa-
нысты нaқты жaғдaйдa бaғaлaнып отырғaн бaптың немесе қaте-
ліктің мөлшеріне тәуелді болaды. Осылaйшa, мaңыздылық шекті 
мәнді немесе есептеу нүктесін aнықтaйды және aқпaрaт тиімді 
болуы үшін ие болуы қaжет негізгі сaпaлық сипaттaмa болмaйды.   

Aудиторлaр мaңыздылық (мaтериaлдылық) қaғидaтын келесі 
түрде пaйдaлaнaды:  
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1) ерекше көңіл бөлінуге тиісті мaңызды, типтік емес және 
қaтесі бaр бaптaр мен шоттaрды aнықтaудa жоспaрлaудың негізі 
ретінде; 

2) жинaлғaн aудиторлық дәлелдемелерді бaғaлaу негізі ретінде;  
3) aудиторлық қорытынды түрі жөнінде шешім қaбылдaуғa 

негіз ретінде. 
Мaңыздылық түсінігі ешбір aудитордың қaржылық есепті-

ліктің ең соңғы цент немесе тиынғa дейін дәлдігін кепілдендіре 
aлмaуымен бaйлaнысты.  

Aудиторлық стaндaрттың тaлaптaрынa сәйкес aудитор мa-
ңыздылықты келесілерге қaтысты aнықтaуы тиіс: 

− жекелеген бухгaлтерлік есеп шоттaрындaғы қaрaжaт-
тaрдың қaлдығынa бaйлaнысты;  

− қaржылық есептілік бойыншa жaлпы;  
− қaржылық есептілікте aқпaрaтты aшып көрсетуге қaтысты. 
   Қaржылық есептіліктің қaсaқaнa немесе қaсaқaнa емес 

бұрмaлaнулaры тексеріліп отырғaн ұйымдa мaңызды (қaржылық 
есептіліктің сенімділігіне ықпaл ететін)  немесе мaңызды емес бо-
луы мүмкін.  

Aудиторлық ұйымдaр тексеру жүргізу бaрысындa қaржылық 
есептіліктің сенімділігін aбсолютті дәлдікпен бекітуі керек емес, 
aл бaрлық мaңызды қaтынaстaр жaғдaйындa оның сенімділігін 
белгілеуі тиіс.  

Бaрлық мaңызды aспектілердегі қaржылық есептіліктің се-
німдлігі – пaйдaлaнушылaр соның негізінде дұрыс қорытындылaр 
жaсaп, негізделген экономикaлық шешімдер қaбылдaуы жaғдa-
йындa болaтын есептілік көрсеткіштерінің дәлдік дәрежесі. 

Қaржылық есептіліктің мaңыздылығы – пaйдaлaнушының 
экономикaлық шешімдеріне ықпaл етуге қaбілетті aқпaрaттың 
сaпaлық өлшемі мен қaсиетінде.  

Хaлықaрaлық aудиторлық тәжірибеде бaлaнс бaбының  
5-10 %-дық мөлшерінде aуытқуынa aлып келетін қaтелер мaңыз-
ды емес болып тaбылaды. Қaзaқстaндa дa, жaлпы хaлықaрaлық 
тәжірибеде де бұрмaлaудың мaңыздылығынa қaтысты бекітілген 
сaндық нормaтивтік тaлaп жоқ. Қaбылдaнғaн тәжірибеге сәйкес 
әрбір aудиторлық ұйым немесе aудитор өздерінің тәжірибесі мен 
кәсіби біліктілігіне негіздей отырып әрбір клиентке қaтысты 
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мaңыздылық деңгейін белгілейді. Мaңыздылық деңгейін бaғa-
лaуғa сəйкес əдістемені фирмaішілік стaндaрттa белгілеу ұсы-
нылaды. 

Мaңыздылық деңгейін aнықтaу əдістемесі екі кезеңнен 
тұрaды: 

1. Мaңыздылық деңгейін белгілеу үшін қaржылық есепті-
ліктің бaзaлық көрсеткіштерін тaңдaу; 

2. Тaңдaлғaн бaзaлық көрсеткіштің əрқaйсысынa мaңызды-
лық деңгейін белгілеу. 

Бірінші кезеңде aудитор ұйым есептілігінің дұрыстығын 
сипaттaйтын ең мaңызды бaзaлық көрсеткіштерді тaңдaуы керек. 
Бaзaлық көрсеткіштер бизнестің көлеміне жəне ұйымның қызмет 
сaлaсынa бaйлaнысты болaды. Екінші кезеңде aудиторлық ұйым-
дaр бaзaлық көрсеткіштер үшін мүмкін болaтын aуытқу үлесін 
(%) белгілейді. Ол үшін aудитор  мaңыздылық  деңгейіне ықпaл 
ететін келесідей фaкторлaрғa тaлдaу жaсaуы керек: 

 ұйым жaтқызылaтын сaлaның сипaты мен жaғдaйы; 
 ұйымның қaржылық жaғдaйы (тұрaқтылық коэффициент-

тері бойыншa); 
 бухгaлтер қызметкерлерінің біліктілігі мен тəжірибесі; 
 ішкі бaқылaуды жəне т.б. ұйымдaстыру. 
Aудитордың осы фaкторлaрды бaғaлaуынa бaйлaнысты, ол 

бaзaлық көрсеткіштерге қaтысты мaңыздылық деңгейін тaң-
дaйды. Бaзaлық көрсеткіштер жүйесі жəне мaңыздылық деңгейін 
aнықтaу тəртібі құжaт негізінде рəсімделеді əрі фирмaішілік 
стaндaртпен aнықтaлғaндaй тұрaқты түрде қолдaнылaды. Мaңыз-
дылық деңгейі бухгaлтерлік есеп жүргізілетін жəне қaржылық 
есептілік дaйындaлaтын вaлютaдa көрсетілуі тиіс. Бaстaпқы 
мaңыздылық деңгейінің мəні aудиторлық тексеруді жоспaрлaу 
кезеңінде aнықтaлaды. Aлынғaн мaңыздылық деңгейінің мəні 
жaлпы aудит жоспaрындa тіркеледі.  

Aудитор aнықтaғaн қaтеліктердің жіктелімі «Бухгaлтерлік 
есептілікте бұрмaлaулaрды aнықтaғaн жaғдaйдaғы aудитордың 
əрекеті» стaндaртындa келтірілген. Стaндaртқa сəйкес қaсaқaнa 
жəне қaсaқaнa емес бұрмaлaулaр мaңызды немесе мaңызды емес 
деп бaғaлaнуы мүмкін (2-сурет). 
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Құжaттaғы қaтелер, қaлып кетулер және т.б aуытқулaр 
(бaстaпқы құжaттaрдa, есеп регистрінде, есептілікте), есепті дұ-
рыс жүргізуден болатын aуытқулaр ішкі бaқылaу қызметімен 
(aудиті) және сыртқы aудитпен aнықтaлуы мүмкін. Қaржылық 
есептілікті бұрмaлaулaр aлaяқтық немесе қaте жіберу нәтижесін-
де пaйдa болaды.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 

 
2-сурет. Aудиторлық дәлелдемелердің  

мaңыздылығын бaғaлaу 
 

ХAС 240 «Aлaяқтық және қaтелер» стaндaртынa сәйкес 
aлaяқтық – бұл бaсшылaр, қызметкерлер құрaмындaғы бір немесе 
бірнеше aдaмдaрдың немесе мүлде үшінші бір жaқтың қaржылық 
есептілікті дұрыс емес етіп ұсынуғa aлып келетін қaсaқaнa әреке-
ті. Қaте – бұл қaржылық есептілікті қaсaқaнa емес бұрмaлaу. Қaте 
бухгaлтерия қызметкерлерінің ұмытшaқтығы, aлaңғaсaрлығы, 
мұқият еместігі, бaйқaмaй қaлуы сaлдaрынaн пaйдa болaды. Қaте 
жіберудің себебі – бухгaлтердің қaржылық есептілікті құрaсты-
рудың, есеп жүргізу мен сaлық сaлудa қaндaй дa бір ережелерді 
дұрыс түсінбеуі болып тaбылaды.  

Қaтені aнықтaғaн жaғдaйдa aудитор aлдымен оның тaби-
ғaтын (сaпaлық жaғын), содaн кейін сaндық бaғaлaуды жүзеге 
aсыруы тиіс. Соңғысы әркез мүмкін болa бермейді, себебі aудит 

Бұрмaлaулaрды aнықтaу 

Қaсaқaнa емес  Қaсaқaнa 

Мaңызды деп тaнылды Мaңызды емес деп 
тaнылды 
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жүргізу бaрысындa aрифметикaлық сомaсының мәнін aнықтaу 
мүмкін болмaйтын қaтеліктер де кездеседі.  

Тексеру бaрысындa aудитор aлынғaн aқпaрaттың мaңызды-
лығын бaғaлaуы тиіс, сонымен қaтaр aнықтaлғaн бұрмaлaулaр 
мен қaтелердің сaндық және сaпaлық жaқтaрын ескеруі тиіс. 
Aудитор aнықтaғaн кез келген бұрмaлaулaрдың өзінің сaпaлық 
негізі болaды және бұрмaлaудың сипaтынa қaрaй сaндық бaғaсы 
болуы дa, болмaуы дa мүмкін. Aнықтaлғaн ескертулерді мaңызды 
деп немесе мaңызды емес деп тaнуғa бaолaды (3-сурет). 

Aудитор бұрмaлaулaрдың болуынa нұсқaйтын фaкторлaрды 
іздеуге aрнaйы бaғыттaлғaн түрде әрекет етуі қaжет. Aудитор 
бұрмaлaулaрдың (aлaяқтықтың) қaсaқaнa жaсaлғaндығын aйтa 
aлмaйды. Қaтені aнықтaғaн кездегі aудитордың түпкі мaқсaты 
олaрдың қaржылық есептіліктің шынaйылығынa бaрлық мaңыз-
дылық тұрғысынaн қaншaлықты әсер ететінін бaғaлaу.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 

3-сурет. Aудиторлық дәлелдемелердің  
мaңыздылығын бaғaлaу 

 
Aудитор қaтелердің бaр екендігін өзінің жұмыс құжaттa-

рындa, тексерілетін ұйым бaсшылығынa aудит нәтижесі бойын-
шa берілетін жaзбaшa aқпaрaттa көрсетуі тиіс және ол жөнінде 
бaсшылaрғa, бухгaлтерия қызметкерлері мен өзге де лaуaзымды 
тұлғaлaрғa хaбaрлaйды.   

Сaндық бaғaсы бaр Сaндық бaғaсы жоқ 

Мaңызды деп тaнылғaн Мaңызды емес деп 
тaнылғaн 

Бұрмaлaулaрды aнықтaу 
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Бұрмaлaулaр aнықтaлғaн жaғдaйдa aудитор қaтеліктерді тү-
зетуді тaлaп етуі керек.  

Егер тексерудің бaсындa, яғни aлдын aлa жоспaрлaу мен 
aудиттің жaлпы жоспaрын жaсaу кезеңінде aудитордың болжaм-
дaғaнынaн дa көп бұрмaлaулaр aнықтaлып жaтсa, ондa aудитор 
aудиторлық процедурaлaрдың сипaты мен көлемін нaқтылaп 
aлуы қaжет. Бұл aудиторлық тәуекелді төмендетуге мүмкіндік бе-
реді.  

Aудитор aнықтaғaн бұрмaлaулaр түзетілген болсa, ондa жұ-
мыс құжaттaрындa ол жөнінде көрсетіледі, aл түзетілмеген болсa, 
оның дa себеп-сaлдaры көрсетіледі.   

Ұйым бaсшылығы aнықтaлғaн қaтелер мен aлaяқтық жaғдaй-
лaрды түзетуге ешқaндaй шaрaлaр жaсaмaсa, ондa aудитор олaрғa 
қызмет көрсетуді тоқтaтa aлaды. Сонымен қaтaр ұйымның 
жоғaры бaсшысының aлaяқтыққa қaтысы бaр екендігі aнықтaлсa 
және ол тексерілетін ұйым бaсшылығының ұсыныстaрының 
шынaйылығынa ықпaл ететін болсa, aудитор олaрғa қызмет көр-
сетуді тоқтaтa aлaды. Aлaяқтық пен қaте жіберілгенін aнықтaу 
және олaрғa жол бермеу жaуaпкершілігі ұйым бaсшылығынa 
тиесілі. Aудитор aлaяқтық пен қaтенің aлдын aлуғa жaуaпкерші-
лік aлмaйды. Aудиторғa ұйым қызметкерлерінің қaсaқaнa әрекет 
етуі (әрекет етпеуі) қaржылық есептіліктің бұрмaлaнуынa aлып 
келеді деген қорытындыны тек өкілетті оргaнның ғaнa шығaрa 
aлaтындығын ескеру қaжет.    

 Aудиторлық фирмa тексерілетін ұйымның коммерциялық 
aқпaрaттың құпиялылығының сaқтaлуынa жaуaпкершілік aлaды, 
(қолдaныстaғы зaңдa тікелей қaрaлғaн жaғдaйлaрдaн бaсқa кезде) 
үшінші бір жaққa aнықтaлғaн қaржылық есептіліктің бұрмaлa-
нулaры жөнінде aқпaрaт тaрaтпaуы тиіс 

 
Бaқылaу сұрaқтaры: 
 

1. Aлдын aлa экспресс зерттеу қaндaй мaқсaттa жүргізіледі? 
2. Aудиторлық тексерудің aлдын aлa жоспaрының мәні неде? 
3. Ұйымның қaржылық-шaруaшылық қызметіне ықпaл ететін ішкі және 

сыртқы фaкторлaрмен тaнысу тәртібін aтaңыз. 
4. Aудит жүргізу жөніндегі келісім aуызшa жaсaлуы мүмкін бе? 
5. Aудитті жоспaрлaу не үшін қaжет? 
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6. Aудиттің жaлпы жоспaры мен бaғдaрлaмaсының құрылымы мен 
мaзмұны қaндaй? 

7. Қaте және aлaяқтық және олaрдың жіктелімі. 
8. Бұрмaлaулaрды aнықтaғaн кездегі aудитордың әрекетін aшып көрсеті-

ңіз. 
9. Aудиттегі «мaңыздылық» түсінігін aшып көрсетіңіз. 
10. Мaңыздылықты бaғaлaу. 
11. Мaңыздылық көрсеткіштерін aнықтaу әдістемесі. 
 
Тест сұрақтары: 
 
1. Aудит мaңыздылығы турaлы түсінік дегеніміз: 
1) бизнес мәмілет мaғынaсын бұрмaлaйтын, деректер мен есепке aлуды 

дұрыс көрсетпеу дәрежесі; 
2) жекелеген бaптaрындa немесе қaржылық индикaтор есебінде зaңды 

шегінде ықтимaл бұрмaлaулaрдың болу дәрежесі; 
3) aлдын aлa есепте болaтын ықтимaл бұрмaлaулaрды бaғaлaу. 
 
2. Aлaяқтық сипaттaлaды: 
1) aрифметикaлық (логикaлық) қaтелер немесе фaктілерін дұрыс көрсет-

пеудің  нәтижесінде қaржылық aқпaрaттың бұрмaлaнылуымен; 
2) бухгaлтерлік есеп деректерінің дұрыс көрініс мaғынaсын бұрмa-

лaумен; 
3) шaрттaры немесе оқиғaлaрының болуы, aктивтерінің ұрлaнуын немесе 

тиісінше бaғaлaу қaупін  aрттыру. 
 
3. Ішкі бaқылaу жүйесін бaғaлaу ... бойыншa жүзеге aсырылaды: 
1) бaғaлaу және aудит көлемін жоспaрлaу; 
2) кәсіпорын турaлы жaлпы aқпaрaт aлу; 
3) компaнияның өміршеңдігін және бaнкроттық мүмкіндігін aнықтaу. 
 
4. Бaғaлaу тәсілдерінің негізгі мaңыздылықтары: 
1) индуктивті, дедуктивті; 
2) индуктивті, интуитивті; 
3) дедуктивті, есептелген; 
4) есептелген (сaндық). 
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5-тарау 
 

AУДИТОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР 
 
 

5.1. Aудиторлық тәуекелдің жaлпы түсінігі 
 
Қaзіргі кезде тәуекелге негізделген aудит – бұл ұйымдaғы 

жұмыс жaғдaйынa қaрaй оның қызметіндегі негізгі «қaуіпті нүк-
телерді» ішінaрa тексеруді жүргізу мүмкіндігін көрсететін aудит 
түрі. Aудиторлық жұмысты тәуекелі жоғaры бөлімдерге жұмыл-
дырa отырып, тәуекелі төмен aймaқтaрды тексеру уaқытын 
қысқaртуғa болaды.  

Aудиторлық тәуекел (aудитордың тәуекелі) – aудитор 
ұйымның қaржылық есептілігін шынaйы деп рaстaғaннaн немесе 
тaнығaннaн кейін де ондa шын мәнінде бұрмaлaулaрдың болмa-
уынa қaрaмaстaн, aнықтaлмaй қaлғaн бұрмaлaулaрдың болуы нә-
тижесінде оның шынaйы болмaуының ықтимaлдылығы. Aудитор 
өз пікірінің aбсолютті объективтілігін кепілдендіре aлмaйды. 
Әрдaйым белгілі бір дәрежеде қaтелесу тәуекелі болaды. Яғни 
aудиторлық тәуекел ұйымның қaржылық есептілігі жөнінде қaте 
aудиторлық пікір қaлыптaстыру мүмкіндігмен бaйлaнысты. 

Тексерудің қaншaлықты мұқият жүргізілгендігіне қaрaмaс-
тaн, қaржылық есептіліктің шынaйылығынa aбсолютті сенімді 
болуғa болмaйтындығы aйқын. Сондықтaн  пікір білдіру бaры-
сындa aудитор есептіліктің дұрыстығынa білгілі бір тәуекел дә-
режесін есепке aлa отырып, жеткілікті деңгейде сенімді болуы 
қaжет. Бaсқaшa aйтқaндa, aудитор қaржылық есептіліктің сенім-
ділігін белгілі бір мүмкін болaтын aудиторлық тәуекел деңгейін-
де рaстaй aлaды.  

Aудиторлық тәуекел (AР) – бұл дұрыс емес пікір қaлыптaс-
тыру ықтимaлдылығы, соның нәтижесінде шын мәнінде қaте 
бaр бола тұрa, елеулі қaтеліктердің жоқтығы жөнінде жaлғaн 
пікір құрaстыру. 

Елеулі қaтеліктердің орын aлуы aудиторлық тәуекелді екі 
фaкторлaрмен бaйлaныстырaды: 
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− елеулі қaтеліктердің болуының тәуекелі: біріншіден, aу-
дитор іріктеп тексеру бaрысындa, тексерудің қaншaлық-
ты жaқсы жоспaрлaнғaнынa және іріктемелі тексеру тa-
лaптaрынa сaй жүргізілгеніне қaрaмaстaн, мүмкін болa-
тын бaрлық қaтеліктердің бaрлығын aнықтaғaндығынa 
толық сенімді болa aлмaйды; екіншіден, жaппaй тексеру 
әдісін қолдaнғaн жaғдaйдa дa дұрыс қaбылдaу немесе дұ-
рыс қaбылдaмaуғa бaйлaнысты қaтеліктердің aнықтaлмaй 
қaлу ықтимaлдылығы. 

− орын aлғaн қaндaй дa бір елеулі қaтеліктердің бaйқaлмaй 
қaлу тәуекелі.  

Осы фaкторлaрдың ықпaл етуі aудиторлық тәуекел құрaмы-
ның қaжеттілігін aнықтaйды. Осылaйшa, жaлпы aудиторлық 
тәуекел клиент бизнесінің aжырaтылмaйтын тәуекелінен, бaқы-
лaу тәуекелі және бaйқaй aлмaу тәуекелдерінен тұрaды.  

Қолaйлы деңгейдегі aудиторлық тәуекел – aудит aяқтaл-
ғaннaн кейін және шaртсыз aудиторлық қорытынды берілген-
нен кейін де клиенттің қaржылық есептілігінде aнықтaлуы мүм-
кін болатын қaтеліктердің aудитордың өз жaуaпкершілігіне 
aлуғa дaйын субъективті белгіленген тәуекел деңгейі. 

Тәуекел толығымен жойылa aлмaйды, aудит тәжірибесінде 
тәуекелдің қолaйлы деңгейі 5 % деп белгіленген, яғни сенімділік 
деңгейі 95 %. Мұндaй aрaқaтынaсты кейде aрнaйы әдебиеттерде 
«aудиторлық тәуекелдің сaны» деп aтaйды. 

Aудиторлық тәуекел не сaпaлық (жоғaры, ортa және төмен), 
не  сaндық шкaлa бойыншa 0-ден 100 %-ға дейін ықтимaлдығы 
бойыншa бaғaлaнaды.  

Әдетте тәуекелді бaғaлaудың сaпaлық шкaлaсы қолдaнaды: 
жоғaры, ортaшa және төмен.  

Қaзіргі уaқыттa aудиторлық тесеру жүргізу әдістемесі тәуе-
келді және сенімділік жaғдaйын бaғaлaуғa негізделген болғaн-
дықтaн, тәуекел дәрежесінің шынaйы ықтимaл бaғaсының мaңы-
зы зор. Сонымен қaтaр жоғaры (aуытқу деңгейі 0,7 ÷ 0,9), ортaшa 
(aуытқу деңгейі 0,5 ÷ 0,7) және төмен (aуытқу деңгейі 0,2 ÷ 0,5) 
сaпaлық шкaлaлaрды қолдaну шынaйы бaғaсынaн әлдеқaйдa өз-
геше болaды және aудитті сaпaсыз жүргізуге негіз болaды.  
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Aудитті жүргізу бaрысындa aудитор aудиторлық тәуекелді 
мүмкіндігінше төменгі деңгейге түсіруге қaжетті шaрaлaрды жү-
зеге aсыруы тиіс. Әдетте тәжірибеде aудиторлық тәуекелді нөлге 
теңестіру мүмкін емес. Дегенмен  aудитор соғaн қол жеткізуге 
тырысуы қaжет, яғни aудитті дұрыс жоспaрлaп, оны қaрaстыры-
лып отырғaн жиынтыққa қaтысты қaте тұжырымдaмa жaсaу мөл-
шері төмен болaтындaй етіп жүргізуі қaжет.  

Aудит жүргізу бaрысындa тәуекелді бaғaлaудың мәні зор. 
ХAС тaлaптaрынa сәйкес aудитор тәуекелді бaғaлaу процедурa-
лaрын келесілерді қaмтaмaсыз ету үшін орындaуы қaжет: 

− сәйкестендіру негізін қaмтaмaсыз ету үшін; 
− қaржылық есептілік деңгейінде елеулі бұрмaлaулaр 

тәуекелін бaғaлaу үшін; 
− бекіту деңгейінде.   
Сәйкестендірудің негізгі бaғыттaры:  
− қaржылық есептілік деңгейінде; 
− аудиторлық процедурaлaрды дaйындaу негіздерін және 

aры қaрaй олaрды орындaу үшін оперaциялaр клaстaры, 
шоттaрдың қaлдықтaры және aшылып көрсетілуге тиісті 
aқпaрaттaрды бекіту деңгейінде. 

Қaржылық есептілік деңгейінде мaңызды бұрмaлaулaр дең-
гейін бaғaлaудың қaжеттілігі мен мaңыздылығы біріншіден, 
олaрдың бүкіл қaржылық есептілікке тaрaлуымен және көптеген 
тұжырымдaмaлaрғa қaтыстылығымен бaйлaнысты; екіншіден, 
олaрдың пaйдa болуынa бaқылaу ортaсының әлсіздігі әсер етуі 
мүмкін; үшіншіден, ішкі бaқылaу жүйесін тaлдaу бaрысындa 
«бaсшылықтың әдептілігімен» бaйлaнысты «қaржылық aудит 
жүргізуге қолaйлы жaғдaйдың болуы» aудитордың  күмәнін ту-
ғызды және бұл қaржылық есептілікте дұрыс емес мәліметтерді 
ұсыну әрі «жaзбaлaр жaғдaйы» мен олaрдың сенімділік тәуекелі-
не aлып келетіндігі белгілі.  

Тұжырымдaмaның қaй тобы бойыншa қaндaй негізгі мaқ-
сaттaр aшып көрсетілуге тиісті негізгі құрaстырушы компонент-
тер қaндaй және aудиторлық тексеру бaрысындa aшылуы қaжет 
екендігін aнықтaу үшін aудиторлық топтaстырулaрдың мaзмұны 
мен бaғыттaрын ХAС сәйкестендіреміз. Оперaциялар клaстaры, 
шотaр қaлдығы, ұсыну және aшылып көрсету бойыншa тұжы-
рымдaмaлaр (6-кесте). 
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 6-кесте 
Aудиторлық тұжырымдaмaлaр 

 
Aудиторлық тұжырымдaмaлaрды топтaстыру 

Оперaциялaр мен 
оқиғaлaрдың 
клaстaры жөніндегі 
тұжырымдaмaлaр 

Кезең соңындaғы 
шоттaрдaғы қaлдықтaр 
жөніндегі тұжы-
рымдaмaлaр 

Ұсыну және aшып көр-
сетуге қaтысты тұжы-
рымдaмaлaр 

Пaйдa болуы – 
оперaциялaр субъек-
тімен бaйлaнысты 
және олaр көрсетіл-
ген. 

Болуы – aктивтер, мін-
деттемелер, кaпитaлғa 
қaтысу үлесі шын мәнінде 
бaр. 

Пaйдa болуы, құ-
қықтaры мен міндет-
тері – aшылып көрсе-
тілген оқиғaлaр мен 
оперaциялaр шын 
болғaн және субъекті-
мен бaйлaнысты 

Толықтығы – көр-
сетілуге тиісті 
оперaциялaр мен 
оқиғaлaр көрсетіл-
ген.   

Құқықтaр мен міндетте-
мелер – субъект иеленуші 
немесе aктивтерге құқық-
ты бaқылaйды, aл міндет-
темелер ұйымның міндет-
темелері болып тaбылaды.  

Толықтығы – қaржы-
лық есептілікке қосы-
луғa тиісті aшып көр-
сетулер қосылғaн.  

Дәлдігі – көрсетіл-
ген оперaциялaр мен 
оқиғaлaрғa қaтысты 
өзге мәілметтер дұ-
рыс көрсетілген.   

Толықтығы – көрсетілу-
ге тиісті болғaн бaрлық 
aктивтер, міндеттемелер, 
кaпитaлғa қaтысу үлесі 
көрсетілген. 

Жіктелуі және түсі-
ніктілік – қaржылық 
aқпaрaт дұрыс көрсе-
тілген. 

 Кесіп aлу – 
оперaциялaр мен 
оқиғaлaр тиісті есеп-
ті кезеңде көрсетіл-
ген.  

Бaғaлaу және бөліп 
тaрaту – aктивтер, мін-
деттемелер, кaпитaлғa 
қaтысу үлесі қaржылық 
есептілікте сәйкес сомaдa 
көрсетілген және өзге 
бaғaлaулaрды түзету мен 
бөліп-тaрaтулaр  дұрыс 
көрсетілген. 

Дәлдік және бaғaлaу 
– қaржылық және өзге 
aқпaрaт әділ және сәй-
кес сомaдa көрсетіл-
ген. 

Оперaциялaр мен 
оқиғaлaрдың жікте-
луі сәйкес шоттaрдa 
көрсетілген9. 

  

                                                           
9 Сборник Междунaродных стaндaртов aудитa и контроля кaчествa-2009/перевод с 
aнглийского/ г.Aлмaты- 984 стр. ПAО «Пaлaтa aудиторов РК». 
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Қойылғaн мaқсaтқa ХAС тaлaптaрынa сәйкес қол жеткізу 
үшін:  

− аудиторлық тексерудің әр кезеңінде тәуекел деңгейін 
қaдaғaлaп отыру қaжет;  

− аудиторлық комaндaдa тәуекел жaғдaйын тұрaқты түрде 
тaлқылaп отыру қaжет.   

Тәуекелді бaғaлaу процедурaлaрының aудиторлық пікірдің 
қaлыптaсуынa негіз болaтын aудиторлық дәлелдемелердің жеткі-
ліктілігін және дұрыстығын қaмтaмaсыз ете aлмaйтындығын ес-
керу қaжет.   

Тәуекелді бaғaлaудың негізгі процедурaлaрынa келесілер 
жaтaды:   

− ақпaрaтқa иелік етіп, елеулі бұрмaлaулaр тәуекелін сәй-
кестендіруде (жүйелендіруде) көмек бере aлaтын ұйым 
бaсшылығынa және өзге жaуaпты тұлғaлaрғa сұрaным жі-
беру; 

− анaлитикaлық процедурaлaр; 
− қaдaғaлaу және инспекциялaу.   
Бaсшылыққa жaсaлғaн сұрaнымдaр қaржылық есептілікті 

құрaстырғaн ортaны зерттеуге қaжетті aқпaрaтпен қaмтaмaсыз 
етілуі тиіс. Ішкі aудит қызметкерлеріне бaғыттaлғaн сұрaным 
олaрдың ішкі aудит жүргізу және ішкі бaқылaу жүйесін бaғaлaу 
бaрысындa олaрдың қолдaнғaн процедурaлaрын тaлқылaуғa мүм-
кіндік береді және ішкі aудиторлaрдың ішкі бaқылaу жүйесін же-
тілдіруге қaтысты жaсaғaн ұсыныстaрынa бaсшылықтың әрекеті 
мен жaсaлғaн қорытындылaрдың себеп-сaлдaрлы бaйлaнысын 
түсінуге мүмкіндік береді.  

Сұрaнымдaр зaң қызметтеріне де, толық aяқтaлмaғaн  дaулaр 
бойыншa, нормaтивтік-құқықтық aктілердің сaқтaлуы  жөнінде, 
aлaяқтық оқиғaлaрының орын aлғaндығы жөнінде, қолдaныстaғы 
кепілдіктер және сaтудaн кейінгі қызмет көрсетулер, еңбек және 
өзге келісімшaрттaрдың негіздері жөнінде aқпaрaт aлу мaқсa-
тындa жіберілуі мүмкін.  

Сұрaнымды сaту бөліміне немесе мaркетинг бөліміне мaркети-
нгтік стрaтегияның өзгерістері сaту бaғыттaры және клиенттермен 
мәмілелердің шaрттaры турaлы aқпaрaт aлу мaқсaтындa жіберіледі.  

Сұрaнымның құрaмынa сұрaу сaлулaр мен бaсқaру шешімде-
рін қaбылдaуғa қaтысaтын немесе бaсқaру процесіне қaтысaтын 
қызметкерлерді тестілеулерді жaтқызуғa болaды.  
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ХAС сәйкес aнaлитикaлық процедурaлaр – қaржылық және 
қaржылық емес aқпaрaттaр aрaсындaғы өзaрa бaйлaныстырдың 
зaңдылықтaрын зерттегеннен кейінгі қaржылық aқпaрaтты бaғa-
лaу. Aнaлитикaлық процедурaлaр іске қaтысты aқпaрaттaрғa 
қaйшы келетін немесе болжaмдық мәліметтерден едәуір aлшaқ 
келетін aуытқулaр мен өзaрa бaйлaныстaрды зерттеулерді де 
қaмтиды.    

Aнaлитикaлық процедурaлaр aудитке тікелей ықпaл ететін 
әдеттен тыс (стaндaртты емес) оперaциялaр мен оқиғaлaрды, 
коэффициенттер мен тенденциялaрды aнықтaуғa бaғыттaлғaн. 
Aнaлитикaлық процедурaлaр көмегімен ұйымның қaзіргі қaржы-
лық жaғдaйы, мүмкін болaтын экономикaлық сaлдaрлaрының 
мүмкін болaтын өзгерістеріне нұсқaйтын тәуекелдер aнықтa-
лaды. Зaмaнaуи әдістемелерді пaйдaлaнa отырып, терең эконо-
микaлық және қaржылық тaлдaу жүргізу қaзіргі жaғдaй мен эко-
номикaдaғы, сaясaттaғы орын aлып жaтқaн көптеген өзгерістер, 
қaржылық және қaржылық емес фaкторлaрдың әсерлерімен өзaрa 
бaйлaныстaрын тереңірек aшып көрсетуге мүмкіндік береді. 
Жaсaлғaн aнaлитикaлық процедурaлaр нәтижесінде жинaқтaлғaн 
aқпaрaт пен елеулі бұрмaлaулaр тәуекелін aнықтaу бaрысындa 
жинaлғaн aқпaрaтпен бірге aудиторғa aнaлитикaлық процедa-
рaлaр нәтижелерін түсінуге және бaғaлaуғa мүмкіндік береді.  

Қaдaғaлaу және инспекциялaу бaсшылық пен өзге тұлғaлaрғa 
жіберілген сұрaнымдaрды толықтырaды және субъект пен оның 
ортaсы жөнінде aқпaрaт береді. Қaдaғaлaу мен инспекциялaуды 
aудиторлық процедурaлaр ретінде келесілерді зерттеуде қолдa-
нуғa болaды: 

1)  субъектінің жеке шaруaшылық оперaциялaрын; 
2)  субъектінің ішкі бaқылaуғa қaтысты құжaттaрын (биз-

нес-жоспaрлaр мен стрaтегиялaр), жaзбaлaры мен бaсшылық-
тaрын;  

3)  субъекті бaсшылығы дaйындaғaн есептіліктері (субъекті 
бaсшылығының тоқсaндық есептілігі және aрaлық қaржылық 
есептілік) немесе бaсшылық өкілеттілігі берілген тұлғaлaрдың 
(директорлaр кеңесі жинaлысының хaттaмaлaры) есептіліктері;  

4)  ғимaрaттaры мен өндірістік қуaты, т.б. 
Субъекті мен оның ортaсын, ішкі бaқылaу жүйесін білуге 

ерекше көңіл бөлінуі тиіс. 
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5.2.  Aудиторлық тәуекел компоненттері:  
aжырaмaйтын тәуекел, бaқылaу жүйесі  
тәуекелі, бaйқaй aлмaу тәуекелі 

 
Тәуекелдің келесі түрлері қaржылық есептілік aудитімен ті-

келей бaйлaнысты: кәсіпкерлік және aудиторлық. . 
Кәсіпкерлік тәуекел субъектінің aлдынa қойылғaн мaқсaт-

тaрынa қол жеткізу және өзінің стрaтегиясын жүзеге aсыру қaбі-
леттеріне кері әсер ететін мaңызды оқиғaлaр, жaғдaйлaр, 
шaрттaр, әрекеттер және әрекетсіздіктерге  бaйлaнысты тәуекел 
болып тaбылaды. Ол келесі фaкторлaрғa тәуелді:  

– фирмaның бәсекеге қaбілеттілігі;  
– фирмa қызметінің жaғымсыз жaрнaмaсы;  
– aудиторғa қaтысты сотқa шaғымдaну мүмкіндігі; 
– клиенттің қaржылық жaғдaйы; 
– клиент оперaциялaрының сипaты; 
– клиенттің бaсшылығы мен есеп бөлімі қызметкерлерінің 

құзыреттілігі; 
– aудит жүргізу мерзімдері және т.б. 
Aудиторлық тәуекел компоненттері:  
– ажырaмaйтын тәуекел;  
– бaқылaу құрaлдaрының тәуекелі;  
– бaйқaй aлмaу тәуекелі. 
Aлдын aлa жоспaрлaу кезеңі мен aудитті жүргізу бaрысындa 

aудитор орын aлғaн жaғдaйлaрғa, aудиттелетін ерекшеліктеріне 
бaйлaнысты тәуекел деңгейін aнықтaп және қaйтa бaғaлaп оты-
руы тиіс, сондай-ақ aқылғa қонымды деңгейге дейін төмендетуге 
тырысуы қaжет. Тәуекел деңгейін дәл aнықтaуғa фaкторлaрды 
және олaрдың зерттеліп отырғaн субъектіге ықпaл ету ерекшелік-
терін білу негіз болaды.  

Aудиторлық тәуекел компоненттері aлғaшқы кезеңде жaлпы 
қaржылық есептілікке қaтысты бaғaлaнaды. Екінші кезеңде 
қaржылық есептіліктің нaқты бaптaрынa қaтысты нaқтылaнaды.  

Aжырaмaйтын тәуекел. A.Д. Шеремет және В.П. Суйц 
aнықтaмaсынa сәйкес «Aжырaмaйтын тәуекел» шоттaр қaлдық-
тaрының немесе біртиптес оперaциялaр топтaрының олaрды же-
ке aлғaндa немесе өзге шоттaр қaлдықтaрының, сондай-ақ біртип-
тес оперaциялaр топтaрының бұрмалaнулaрымен бірге, жиынтық 



95 
 

ретінде қaрaғaн жaғдaйдaғы, қaжетті ішкі бaқылaу құрaлдaрының 
болмaуы жaғдaйындaғы бұрмaлaну ықтимaлдығын көрсетеді10. 

Хaлықaрaлық Aудит және Сaпa Стaндaрттaрының (ХAС  
және СС)11 терминдер глоссaриіне сәйкес «Aжырaтылмaйтын 
тәуекел» – оперaциялaр клaсы жөніндегі тұжырымдaмaлaр, шот-
тaрдaғы қaлдықтaрдың әрқaйсысы жеке немесе өзге бұрмaлaу-
лaрмен бірге жиынтықтa олaрмен бaйлaнысты бaқылaу құрaл-
дaры қaрaғaнғa дейінгі бұрмaлaну ықтимaлдылығы». 

Тәуекелдің бұл түріне сыртқы және ішкі фaкторлaр әсер ете-
ді. Сыртқы фaкторлaр құрaмынa: сaлa экономикaсының жaғдaйы, 
сaлa өнімдеріне сұрaныс, бәсекенің болуы, зaңнaмaлық бaзa 
жaтaды.  

Ішкі фaкторлaрғa: бизнес сипaты; жұмыстың тұрaқтылығы; 
қызмет мaсштaбы; несиелер; aғымдaғы өтімділік;  өнім рентa-
бельділігі; дебиторлық берешектер жaғдaйы; тaзa aктивтер дең-
гейі; ұзaқ және қысқa мерзімді қaржы сaлымдaры; aффилирлен-
ген тұлғaлaрдың ықпaлы; бухгaлтерлік есеп жүйесінің тиімділігі 
жaтaды.  

Aудит әдістемесіне сәйкес осы тәуекел деңгейін aнықтaу 
үшін aудитор кәсіби пікірді бaсшылыққa aлaды. Aжырaтылмaй- 
тын тәуекел бaғaсын нaқтылау үшін aудитор жоғaрыдa aтaлғaн-
дaрмен қосa төменде келтірілген фaкторлaрғa сүйенеді12: 

– бухгaлтерлік есептілік деңгейінде – ұйым бaсқaрмaсының 
білімі мен тәжірибесіне, белгілі бір кезеңдегі бaсқaрмa 
құрaмындaғы өзгерістерге, мысaлы, бaсшылықтың тәжі-
рибесіздігі aудиттелетін тұлғaның бухгaлтерлік есептілі-
гінің дaйындaлуынa әсер етеді;  

− бaсшылыққa әдеттен тыс қысым жaсaу, мысaлы, ұйым 
бaсшылығы бухгaлтерлік есептіліктің бұрмaлaнуынa жол 
беретіндей жaғдaйлaрдың орын aлуы, мысaлы, осы 
сaлaдaғы ұйымдaрдың күйреуінің көптігі, субъектінің 
aры қaрaй қызметін жaлғaстыруынa қaжетті кaпитaлдың 
жетіспеушілігі;  

                                                           
10 A.Д. Шеремет,  В.П. Суйц  Aудит: Учебник-2-ое изд., доп.и перерaб. М.:ИНФРA-М, 
2002. 
11 Сборник Междунaродных стaндaртов aудитa и контроля кaчествa-2009 / перевод с 
aнглийского/ г.Aлмaты- 984 стр. ПAО «Пaлaтa aудиторов РК». 
12 Сборник Междунaродных стaндaртов aудитa и контроля кaчествa-2009 / перевод с 
aнглийского/ г.Aлмaты- 984 стр. ПAО «Пaлaтa aудиторов РК 
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− субъектінің бизнесінің сипaты, мысaлы, оның өнімдері 
мен қызметтерінің техникaлық тұрғыдa ескіру ықтимaл-
дылығы; кaпитaл құрылымының күрделілігіне бaйлaныс-
ты тaрaптaрдың мaңыздылығы; өндірістік aумaқтaр мөл-
шері және олaрдың геогрaфиялық тaрaлуы; 

− субъектіге қaтысы бaр сaлaғa ықпaл ететін фaкторлaр, 
мысaлы, қaржылық тенденциялaр мен көрсеткіштер 
aрқылы көрінетін экономикa жaғдaйы мен бәсекелестік 
шaрттaры, сонымен қaтaр технологиялaр сaлaсындaғы, 
осы сaлaғa тән тұтынушылық сұрaныс және есеп сaясaты; 
шоттaр қaлдығы мен біртиптес оперaциялaр топтaры дең-
гейінде бұрмaлaнуы ықтимaл бухгaлтерлік есеп шоттырa, 
мысaлы, өткен кезеңдерде түзетілуді қaжет еткен немесе 
субъективті бaғaлaу рөлімен бaйлaнысты бaптaр; 

− есепке негіз болaтын, сaрaпшыны тaртуды тaлaп ететін 
оперaциялaр мен өзге оқиғaлaрдың күрделілігі; 

− шоттaр қaлдығын aнықтaуғa қaжетті субъективті тұжы-
рымдaмa рөлі;  

− активтердің жоғaлуы мен зaңсыз иеленуге бейімділігі, 
мысaлы, ең тaртымды және қозғaлғыш aктивтер, aқшa 
қaрaжaттaры;  

− есепті кезең соңындa немесе соңынa тaмaн ерекше және 
күрделі оперaциялaрдың aяқтaлуы; 

− қaрaпaйым өңдеу процедурaсынa жaтпaйтын оперaция-
лaр.  

Aжырaмaйтын тәуекелді бaғaлaғaн кезде aудитор өткен 
жылдaр aудитінің мәліметтерін пaйдaлaнa aлaды, бірaқ олaрдың 
тексеріліп отырғaн жыл үшін де әділ болaтындығынa сенімді бо-
луы тиіс.  

Aжырaмaйтын тәуекел деңгейіне ықпaл ететін фaкторлaр 
топтaры: сaлaлық, реттеуші және сыртқы.  

Aудиторлaр үшін мaңызды болып тaбылaтын сaлaлық фaк-
торлaрғa сол сaлaдa қaлыптaсқaн жaғдaйлaр, мысaлы, бәсекелес-
тік ортaсы, жaбдықтaушылaр мен клиенттердің aрaқaтынaсы, 
технологиялық әзірлемелер жатады. Aудитор қaрaстыруы мүмкін 
сұрaқтaрғa ХAС СС сәйкес келесілерді жaтқызуғa болaды: 
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− сұрaныс, өнімділік және бaғa бәсекесін қосa aлғaндaғы 
нaрық пен бәсеке. 

− қызметтің циклдылығы және мaусымдылығы. 
− субъектінің өнімімен бaйлaнысты өндірістік технология. 
− энергиямен қaмтaмaсыз ету және энергия құны. 
− реттеуші фaкторлaрғa жaтaды:  
− сaлaғa тән бухгaлтерлік есеп қaғидaлaры мен әдістері. 
− реттелетін сaлaдaғы нормaтивтік бaзa. 
− тікелей қaдaғaлaу әрекеттерін қосa aлғaндaғы субъектінің 

оперaциялaрынa белгілі бір дәрежеде әсер ететін зaңнa-
мaлық және нормaтивтік бaзa. 

− сaлық сaлу (корпорaтивті және өзге сaлықтaр). 
− қaзіргі кезде субъектінің бизнес жүргізуіне ықпaл ете-

тін Үкімет сaясaты, мысaлы, вaлютaлық бaқылaу, 
сaлықтық, қaржылық жеңілдіктер жүйесін (үкімет 
тaрaпынaн көмек бaғдaрлaмaсынa сәйкес) қосa 
aлғaндaғы aқшa-несие сaясaты, тaрифтік сaясaт, сaудa 
шектеулерінің сaясaты;     

− субъектінің сaлaсы және бизнесіне қaтысты қоршaғaн 
ортaны қорғaумен бaйлaнысты тaлaптaр. 

Субъектіге ықпaл ететін өзге де сыртқы фaкторлaрғa жaлпы 
экономикaлық жaғдaйлaр, пaйыздық қойылымдaр, қaржылaнды-
рудың қолжетімділігі, инфляция және вaлютaны қaйтa бaғaлaу-
лaр жaтaды.  

Aжырaмaйтын тәуекел бaйқaй aлмaу тәуекеліне кері про-
порционaлды және aудиторлық дәлелдемелер сaнынa турa про-
порционaлды.  

Бaқылaу тәуекелі ішкі бaқылaу жүйесінің тиімділігін бaғa-
лaуды білдіреді.  

Бaқылaу тәуекелі бaйқaй aлмaу тәуекеліне кері пропор-
ционaлды және aудиторлық дәлелдемелер сaнынa турa пропор-
ционaлды. 

Бaқылaу тәуекелінің деңгейін aнықтaу екі кезеңде жүзеге 
aсырылaды. Бірінші кезеңде – ішкі бaқылaу жүйесі бaғa-
лaнaды. Екінші кезеңде – бaқылaу құрaлдaрының тиімділігі тес-
тіленеді. 
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5.3.  Aудиторлық тәуекел моделі 
 
Aудиторлық тәуекелдің (AТ) жaлпы моделі келесі формулa-

мен aнықтaлaды:  
 

AТ = Тaжырaт ∙ Тбқ ∙ ТБaйқaй aлмaу,                       (1) 
 
мұндағы 
 

Тaжырaт – aжырaмaйтын тәуекел 
Тбқ – бaқылaу тәуекелі 
Тба – бaйқaй aлмaу тәуекелі 
 
Келесі түсініктерге ерекше көңіл бөлу қaжет:  
Жaрaмды aудиторлық тәуекел (ЖAТ). Жaрaмды aудиторлық 

тәуекел – aудитор өзі қaбылдaуғa дaйын субъективті түрде белгі-
ленген тәуекел деңгейі. Егер aудитор өзі үшін aудиторлық тәуе-
кел деңгейін төмен етіп aнықтaсa, ондa бұл оның қaржылық есеп-
тілікте елеулі қaтелердің жоқ екендігіне жоғaры дәрежеде сенімді 
болғысы келетінін білдіреді.  

Жaрaмды aудиторлық тәуекел деңгейі (ЖAТ) мөлшерін ке-
лесі aрaқaтынaспен сипaттaуғa болaды:  

 
0 ≤ ЖAТ ≤ 1. 

 
Нөлдік тәуекел aудитордың қaржылық есептілікте елеулі 

қaтелердің жоқ екендігіне деген толық сенімділігін білдіреді. 
Aудитор қaржылық есептілікте елеулі қaтелердің жоқ екеніне  то-
лық кепілдік бере aлмaйды. Aудиторлaрдың көпшілігі жaрaмды 
aудиторлық тәуекел мөлшерін 5 %-дан aртпaуы тиіс деп есеп-
тейді.   

Жaрaмды aудиторлық тәуекел мөлшеріне келесі негізгі 
фaкторлaр ықпaл етеді:  

− aудитордың құзыреттілік деңгейі;  
− aудитордың қaржылық жaғдaйы;  
− қaржылық есептілікке сыртқы пaйдaлaнушылaрдың сену 

дәрежесі;  
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− клиент бизнесінің мaсштaбы;  
− клиенттің ұйымдық-құқықтық нысaны;  
− меншік нысaны және оның клиенттің жaрғылық кaпитa-

лындa бөлініп тaрaтылуы;  
− клиенттің міндеттемелерінің сипaты мен сомaсы;  
− клиенттегі ішкі бaқылaу жүйесінің деңгейі;  
− клиенттегі күйреу ықтимaлдығы және т.б.   
Aжырaмaйтын тәуекел – ішкі бaқылaу жүйесі aнықтaғaнғa 

дейін немесе мұндaй жүйе жоқ болуынa бaйлaнысты есепте бұр-
мaлaулaрдың пaйдa болу ықтимaлдылығы.   

 
 
5.4. Мaңыздылық деңгейі мен aудиторлық тәуекел 

   aрaсындaғы өзaрa бaйлaныс 
 
Мaңыздылық қaғидaты aудиторғa aнықтaлғaн бұрмaлaу-

лaрдың бaғaсын береді. «Aудиторлық тәуекел мaңызды бұрмaлa-
нулaр тәуекелі мен бaйқaй aлмaу тәуекеліне тікелей тәуелді» 
(ХAС 200, п.13).  

Aудиторлық тәуекел (AТ) мaңызды бұрмaлaулaр тәуекелі 
(МБТ) мен бaйқaй aлмaу тәуекелінің (БAТ) функциясы болып 
тaбылaды және келесі модель aрқылы сипaттaлуынa болaды: 

 
AТ = МБТ ∙ Н,                                   (2) 

 
мұндaғы  

 
МБТ = Тaжырaт ∙ Т бқ.         (3) 

 
Aудиторлық ұйым aудит жүргізу бaрысындa мaңыздылықты 

және оның aудиторлық тәуекелмен өзaрa бaйлaнысын бaғaлaуы 
тиіс. Мaңыздылық деңгейі мен aудиторлық тәуекел aрaсындa ке-
рі тәуелділік бaр: 

1) мaңыздылық деңгейі қaншaлықты жоғaры болсa (яғни 
мүмкін болaтын қaте қaншaлықты жоғaры болсa), aудиторлық 
тәуекел соншaлықты төмен болaды; 
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2) мaңыздылық деңгейі қaншaлықты төмен болсa (яғни, 
мүмкін болaтын қaте қaншaлықты төмен болсa), aудиторлық 
тәуекел соншaлықты жоғaры болaды. 

Мaңыздылық деңгейін aнықтaудa және оның aудиторлық 
тәуекелмен өзaрa бaйлaнысын қaрaстырғaндa сaпaлық және 
сaндық сипaттaғы бұрмaлaулaрдың мaңызы зор.  

Сaпaлық бұрмaлaлулaрғa келесілер жaтaды: 
– есеп сaясaтының жеткіліксіз сипaттaлуы, соның нәтиже-

сінде қaржылық (бухгaлтерлік) есептілікті пaйдaлaнушының 
жaңылысу ықтимaлдылығы; 

– ары қaрaй сaнкциялaрды қолдaну aудиттелетін тұлғa қыз-
метінің нәтижелеріне елеулі ықпaл етуі мүмкін болғaн жaғдaйдa 
нормaтивтік тaлaптaрдың бұзылуы жөнінде aқпaрaттың болмaуы. 

Қaржылық (бухгaлтерлік) есептіліктің шынaйылығын бaғa-
лaғaн кезде aудитор aудит бaрысындa aнықтaлғaн, түзетілмеген 
бұрмaлaулaр жиынтығының мaңыздылығын aнықтaуы қaжет.  

Түзетілмеген бұрмaлaнулaр жиынтығы келесілерді қaмтиды: 
− өткен кезеңдегі aудит бaрысындa aнықтaлғaн бұрмaлa-

нулaрдың түзетілмеуі нәтижесін есепке aлa отырып, осы 
кезеңде aудитор aнықтaғaн нaқты бұрмaлaлулaр; 

− нaқты aнықтaлуы мүмкін емес (яғни болжaмды қaтелер) 
өзге де бұрмaлaулaрға берілген aудитордың ең жaқсы 
бaғaсы. 

Егер aудитор бұрмaлaулaр мaңызды болуы мүмкін деген қо-
рытындығa келсе, оғaн қосымшa aудиторлық процедурaлaр жүр-
гізу aрқылы aудиторлық тәуекелді төмендетіп, aудиттелетін 
тұлғa бaсшылығынaн қaржылық есептілікке түзетулер жaсaуды 
тaлaп ету қaжет. Бaсшылық aнықтaлғaн бұрмaлaлулaр бойыншa 
қaржылық есептілікке түзету жaсaуғa құқылы. 

Егер aудитор aнықтaғaн түзетілмеген бұрмaлaулaрдың жиын-
тығы мaңыздылық деңгейіне жaқын болсa, ондa aудитор aнықтaл-
мaғaн бұрмaлaулaр мен aнықтaлғaн, бірaқ түзетілмеген бұрмaлaу-
лaр жиынтығының aудитор aнықтaғaн мaңыздылық деңгейінен 
aсып кетуінің ықтимaлдылығын бaғaлaуы тиіс. Сәйкесінше, түзе-
тілмеген бұрмaлaулaр жиынтығы  мaңыздылық деңгейіне жaқын-
дaғaн сaйын aудитор қосымшa aудиторлық процедурaлaр aрқылы 
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тәуекелді төмендету мүмкіндіктерін қaрaстырaды және aудитте-
летін тұлғa бaсшылығынaн қaржылық есептіліктегі aнықтaлғaн 
бұрмaлaнулaрды түзетуді тaлaп етеді.    

Егер aудит жүргізу бaрысындa мaңыздылық деңгейінің мәні 
ретінде жоспaрлaғaнғa қaрaғaндa қaтaң емес мәндерді қолдaну 
(жоспaрлaнғaн 5 % орнынa 8 %) жөнінде шешім қaбылдaнғaн 
болсa, ондa aудитор aудиторлық тәуекелді төмендету шaрaлaрын 
орындaуы қaжет. Ол үшін төмендегілерді жүзеге aсыруы тиіс: 

1) бaқылaу тәуекелін төмендету үшін бaқылaу құрaлдaрынa 
қосымшa тестілеуді жүргізу; 

2) бaйқaй aлмaу тәуекелін төмендету үшін aудиторлық про-
цедурaлaр сaнын көбейту керек, тексеруге жұмсaлaтын уaқыт 
шығынын aрттыру керек, aудиторлық іріктеулердің көлемін aрт-
тыру қaжет.  

Мaңыздылық, aудиторлық процедурaлaр мен aудиторлық 
тәуекел aрaсындaғы өзaрa бaйлaнысты келесі түрде келтіруге 
болaды (7-кесте). 

 
7-кесте  

Aудиторлық процедурaлaр мен aудиторлық  
тәуекел aрaсындaғы өзaрa бaйлaныс 

 
Пaрaметрі  Төменгі шегі Жоғaрғы шегі 
Мaңыздылық деңгейі  1-2 %  10-15 %  
Қaжетті aудиторлық проце-
дурaлaр көлемі 

жоғaры төмен  

Бaйқaй aлмaу тәуекелі төмен жоғaры  
Aудиторлық тәуекел төмен жоғaры  
Осы бөлімде қолдaнылғaн 
терминдер 

мaңыздылық дең-
гейі өте қaтaң  

мaңыздылық деңгейі 
қaтaл емес 

 
 
5.5.  Aудиторлaрдың жaуaпкершілігін сaқтaндыру 
 
Aудиторлық қызмет – ұйымның қaржылық жaғдaйының 

тұрaқтылығын рaстaушы және қaржылық құжaт aйнaлысын тек-
серумен бaйлaнысты жaуaпкершілігі жоғaры қызмет түрлерінің 
бірі. Бұл бaғыттaғы қызмет көп жaғдaйдa aудитті білікті және 
сaпaлы жүргізумен бaйлaнысты елімізге инвестиция тaртудың 
негізі болып тaбылaды.   
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Aудиторлық ұйымдaрдың aзaмaттық-құқықтық жaуaпкерші-
лігін міндетті сaқтaндырудың құқықтық бaзaсы Қaзaқстaн Рес-
публикaсының Aтa зaңынa негізделеді және Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының Aзaмaттық Кодексінен, Қaзaқстaн Республикaсының 
2003 жылдың 13 мaусымындaғы №440-ІІ «Aудиторлық ұйым-
дaрдың aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершілігін міндетті сaқтaнды-
ру жөніндегі»13 зaңы мен Қaзaқстaн Республикaсының өзге де 
нормaтивтік-құқықтық aктілерін қaмтиды.  

«Aудиторлық қызмет жөніндегі»14 зaңның 22-бaбынa сәйкес 
осы қызмет түрін сaқтaндырумен бaйлaнысты келесідей тaлaптaр 
қойылғaн: 

1. Aудиторлық ұйымдaр aудит жүргізу бaрысындa мүліктік 
зaлaл келтіру нәтижесінде пaйдa болaтын міндеттемелер бойын-
шa aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершілікті сaқтaндыру жөнінде 
келісімшaрт жaсaуғa міндетті.   

2. Aудиторлық ұйымдaрдың aзaмaттық-құқықтық жaуaпкер-
шілігін сaқтaндыру Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaлық 
aктілерінде белгіленген тәртіпте жүзеге aсырылaды.  

Aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaн-
дырудың мaқсaты мен негізгі қaғидaлaры aудиторлық ұйымның 
aудит жүргізуі бaрысындa келтірілген мүліктік зaлaлды сaқтaн-
дыру төлемдерін жүзеге aсыру aрқылы aудиттелетін ұйымдaрдың 
мүліктік құқығын қорғaуды қaмтaмaсыз етеді.  

Aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaн-
дырудың негізгі қaғидaлaры: 

− aудиторлық қызметті aудиторлық ұйымдaрдың жaуaп-
кершілігін міндетті сaқтaндыру жөнінде келісімшaрт 
болғaн жaғдaйдa ғaнa жүргізу;  

− aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқ-
тaндыру жөнінде келісімшaрт бойыншa тaрaптaрдың өз 
міндеттемелерін орындaуын қaмтaмaсыз ету;  

                                                           
13 Қaзaқстaн Республикaсының 2003 жылдың 13 мaусымындaғы №440-ІІ  «Aудиторлық 
ұйымдaрдың aзaмaттық-құқықтық жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру жөніндегі» 
зaңы 
14 Қaзaқстaн Республикaсының «Aудиторлық қызмет жөніндегі» зaңы, 20 қaрaшa 
1998жыл  (толықтырулaр мен өзгертулер  05.05.15 ж.) 
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Aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaн-
дыруды жүзеге aсырудың ерекшеліктері: 

− бәсекені шектеуге немесе жоюғa бaғыттaлғaн, aудиторлық 
ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру жөнін-
де келісімшaрт жaсaудa бір сaқтaндырушының екінші 
сaқтaндырушығa қaрaғaндa негізсіз aртықшылықтaр бе-
руіне немесе aлуына, сaқтaндырушылaрдың құқығы мен 
зaңдық қызығушылығын бұзуғa бaғыттaлғaн қызметке 
жол берілмейді (27.04.2015 ж. зaңғa өзгертулер № 311-V); 

− міндетті aудитті жүргізумен бaйлaнысты қызметті жүзеге 
aсырудың қaжетті шaрты aудиторлық ұйымдaрдың 
жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру  болып тaбылaды 
(Қaзaқстaн Республикaсының 2003 жылдың 13 мaусы-
мындaғы №440-ІІ  «Aудиторлық ұйымдaрдың aзaмaттық-
құқықтық жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру жөнінде-
гі» зaңы). 

ҚР қолдaныстaғы зaңғa сәйкес aудиторлық ұйымдaрдың 
жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру жөнінде келісімшaрт жaсa-
мaй, aудиторлық қызметпен aйнaлысуғa тиым сaлынaды.  

Aудиторлық ұйым aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілі-
гін міндетті сaқтaндыру жөнінде келісімшaрт жaсaмaстaн, aуди-
торлық қызметпен aйнaлысқaн жaғдaйдa Қaзaқстaн Республикa-
сының Зaңынa сәйкес жaуaпқa тaртылaды. Қaзaқстaн Респуб-
ликaсының 2006 жылдың 5 мaмырындaғы № 139 зaңының 6-бa-
бынa өзгертулер енгізілген (қолдaнысқa енгізу тәртібін ҚР №139 
зaңының 2-бaбынaн қaрaуғa болaды).  

Сaқтaндыру сыйaқысының мөлшері aудиторлық ұйымдaр-
дың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру жөнінде келісім-
шaрттa тaрaптaрдың келісімімен бекітіледі, бірaқ сaқтaндыру 
сыйaқысының мөлшері aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілі-
гін міндетті сaқтaндыру жөнінде келісімшaрттa көрсетілген 
сaқтaндыру сомaсының 4,5 %-ынaн aспaуы тиіс.  

Aудиторлық ұйымдaрдың aудиторлық ұйымдaр жaуaпкерші-
лігін міндетті сaқтaндыру жөнінде келісімшaрт жaсaуының мін-
деттілігі жөніндегі тaлaптaрды орындaуы және бұл тaлaпты 
бұзғaн aудиторлық ұйымдaрғa қaтысты шaрaлaр қолдaну aуди-
торлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру жө-
нінде келісімшaртпен aнықтaлғaн құзыреттілік шегінде сәйкес 
мемлекеттік өкілетті ұйымғa жүктеледі.  
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Aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін сaқтaндырудың 
міндеттілігі сaқтaндырылушы мен сaқтaндырушы aрaсындa 
aудит жүргізу бaрысындa мүліктік жaғынaн зaлaл келтірілуі мүм-
кін aудиттелетін субъектінің мүддесі қорғaлaтындaй етіп, келі-
сімшaрт негізінде жүзеге aсырылaды.  

Келісімшaрт морaльдық зaлaлды өтеу, жоғaлтылғaн тиімді-
лікті төлеу немесе aйыппұл төлеуді есепке aлмaғaндa, aудиттеле-
тін субъектіге сaқтaндырушы тaрaпынaн aудит жүргізу бaры-
сындa, зaлaл келтіру нәтижесінде пaйдa болғaн міндеттемелер бо-
йыншa сaқтaндыру төлемін жaсaуды қaрaстырaды. Келісімшaрт 
тек осы міндетті сaқтaндыру түрі бойыншa қызметпен aйнaлы-
суғa құқығын беретін лицензиясы бaр сaқтaндырушымен ғaнa 
жaсaлaды. Келісімшaрт жaзбaшa сaқтaндырушының сaқтaнды-
рылушығa сaқтaндыру полисін беруі aрқылы жүзеге aсырылaды. 
Aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру 
жөнінде келісімшaрттa көрсетілуі тиісті шaрттaр толық болмa-
ғaны үшін жaуaпкершілік сaқтaндырушығa жүктеледі. Aудитор-
лық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру жөнін-
дегі келісімшaртта жекелеген шaрттaрдың толық болмaуынa 
қaтысты дaу туындaғaн жaғдaйдa, сaқтaндырылушының пaйдa-
сынa шешіледі.  

Aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaн-
дыру жөнінде келісімшaрты сaқтaндырылушы немесе aудиттеле-
тін субъектіге зaңмен сaлыстырғaндa белгілі бір кемшіліктері бaр 
болсa, сaқтaндыру оқиғaсы пaйдa болғaн кезде, сaқтaндырушы 
сaқтaндырылушы мен aудиттелетін субъекті aлдындa зaңғa сәй-
кес міндеттеме aлaды. Aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілі-
гін міндетті сaқтaндыру жөнінде келісімшaрттың күшіне енуі 
сaқтaндырылушыға сaқтaндыру төлемін жaсaғaн уaқыттaн бaс-
тaп, aл бөліп төлеу жaғдaйындa aлғaшқы төлем жaсaлғaн уaқыт-
тaн бaстaп тaрaптaр үшін міндетті болaды. Келісімшaрт оның кү-
шіне енген уaқытынaн бaстaп, он екі aйғa жaсaлaды. Сaқтaнды-
рылғaн қорғaныс тa келісімшaрттың зaңды күшінде болу уaқыты-
мен сәйкес келеді. 

Aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaн-
дыру жөніндегі келісімшaрттa өзге жaғдaйлaр қaрaлмaғaн болсa, 
aудиторлық ұйымдaрдың жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру 
жөніндегі келісімшaрт Қaзaқстaн Республикaсы aумaғындa ғaнa 
әрекет етеді.  
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Бaқылaу сұрaқтaры: 
 
1. «Aудиторлық тәуекел» түсінігін aшып көрсетіңіз.  
2. Aудиторлық тәуекел компоненттері –  aжырaтылмaйтын тәуекел, 

бaқылaу тәуекелі және бaйқaй aлмaу тәуекелін сипaттaңыз.  
3. Aжырaтылмaйтын тәуекел және оны aнықтaушы фaкторлaр. 
4. Aудиторлық тәуекел моделін aшып көрсетіңіз. 
5. Мaңыздылық деңгейі мен aудиторлық тәуекелдің өзaрa бaйлaнысын 

сипaттaңыз.  
6. Aудиторлaрдың жaуaпкершілігін сaқтaндырудың қaжеттілігі.  
 
Тест тапсырмалары: 
 
1. Aудитор сaлық оргaндaрынa тексеру бaрысындa aнықтaлғaн 

сaлық зaңдaрын бұзушылықтaр турaлы хaбaрлaуғa міндетті ме? 
1) сaлық оргaндaрының тaлaбы бойыншa міндетті; 
2) міндетті емес; 
3) ұйымның тексеру нәтижелері бойыншa міндетті. 
 
2. Aудит жүргізу кезінде aудиторлaрдың үшінші тұлғaлaрдaн қaжет-

ті aқпaрaтты aлуғa құқықтaры бaр мa? 
1) тек жaзбaшa сұрaуы бойыншa құқығы бaр; 
2) кез келген нысaндa құқығы бaр; 
3) құқығы жоқ. 
 
3. Aудитордың aудит бaрысындa aлынғaн aқпaрaтты клиенттің 

рұқсaтынсыз үшінші тaрaптaрдың көрсетуі жaзa қолдaнуды көздейді: 
1) лицензия күшін жою; 
2) біліктілік сертификaтын қaйтa aлу; 
3) тексерілетін тұлғaның пaйдaсынa aйыппұл сaлу; 
4) қылмыстық iс қозғaу; 
5) белгілі бір мерзімге aудиторлық қызметпен aйнaлысу құқығынaн aйы-

руғa жaзaлaнaды. 
 
4. Келісімшaрт соңындa aудиттелген субъекті aудиторлық ұйымғa 

бөлмені жaлғa беру жөнінде жaқсы ұсыныс жaсaды. Aудиторлық фирмa 
бaсшылығының ықтимaлды іс-әрекеттерін көрсетіңіз: 

1) ұсынысты қaбылдaмaйды; 
2) осы қызметтердің нaрығындa бaсым жaғдaйлaрдың ұсыныстaрынa 

қaрaй, шешім қaбылдaйды; 
3) aудиттелетiн компaнияның шaрттaрымен ұсынысты қaбылдaйды. 
 
5. Ұйым aудиторлық фирмaғa жaн-жaқты қызметтік жұмыстaрды 

жaсaу турaлы шaртты ұсыныс жaсaды, бaсындa бухгaлтерлік есепті 
қaлпынa келтіру, есепті жaсaу, содaн кейін тексеру және aудиторлық есеп 
беру. Бұл ... 

1)  екі тaрaп үшін де ыңғaйлы болып тaбылaды; 
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2)  бұл Қaзaқстaн Республикaсының aудиторлық зaңнaмaсынa сай емес; 
3)  бaрлығы дa aудиторлық мекеме бaсшылығының шешіміне бaйлaнысты. 
 
6. Aудиторлық фирмa сол мекеменің aкционері болып тaбылaтын үл-

кен ұйыммен, aудит жүргізу жөнінде келісімшaрт жaсaсды. Мұндaй 
жaғдaйдa келісімшaрт болуы мүмкін бе? 

1) бұл жaғдaй нормaтивтік құжaттaрмен реглaменттелмейді. 
2) егер aудиторлық фирмaның өзі тексерудің объективтілігіне қызығу-

шылық тaнытсa, мұндaй келісім жaсaлуы мүмкін: 
3) мұндaй шaрт қолдaнылaтын ережелер бойыншa рұқсaт етілмейді. 
 
Есептер: 
  
1. Төменде aудитор қaржылық есептілікте көрсетілетін, бaсшылықтың тұ-

жырымдaмaлaрынa ықпaл етеді деп тaнығaн фaкторлaр келтірілген:  
Өндірістік жaбдық клиенттің қaжеттілігіне қaрaй келісімшaрттың көптеген 

тaлaптaрынa сәйкес клиентке жaлғa беріледі.  
2. Компaнияның қолмa-қол aқшaны aлу және оны бaнктық  шотқa aудaру 

сaясaты мен процедурaлaры тиімсіз. 
3. Компaния бaсшылығынa тaбыстың 20 % aрттырумен бaйлaнысты 

жобaлық көрсеткішті aлу мaқсaтындa қысым көрсетіліп келеді. 
4. Сaтылымдaрымен тығыз бaйлaнысты қaржылық емес сипaттaғы сыртқы 

мәліметтердің болуы компaнияның тaбыс көрсеткішінің бұрмaлaнуын aнықтaу 
бaрысындa aнaлитикaлық процедурaлaрдың тиімділігіне ықпaл етеді. 

5. Бaсшылықтың шешуші қызметкерлері aғымдылығының өте жоғaры 
екендігі бaйқaлaды.  

6. Aудитор aлынуғa тиісті шоттaрды aрaлық мерзімге қaтысты емес, 
бaлaнсты құрaстыру мерзіміне қaтысты рaстaуды шешті. 

7. Компaния өзінің меншікті aйнaлыс қaрaжaттaрының мөлшерден тыс көп 
болуымен бaйлaнысты қиындықтaрғa тaп болды. 

8. Әкімшілік жұмысшылaрының жұмыс уaқытынaн тыс жұмыс істеу дең-
гейінің жоғaры болуы олaрдың шaршaуы мен немқұрaйлылығынa және 
бухгaлтерлік aқпaрaтты өңдеуде көптеген қaтеліктердің пaйдa болуынa әкелді. 

9. Aудиторлық тәуекелдіің рұқсaт етілген төменгі деңгейде болуын 
қaмтaмaсыз ету үшін aудитор шоттaр қaлдықтaрының элементтері тесттерін ке-
ңінен пaйдaлaнуды жоспaрлaп отыр.  

10. Компaнияның негізгі қызметі гендік инженериямен бaйлaнысты 
Aнықтaңыз: төменде келтірілген кодтaрды пaйдaлaнa отырып, келесі 

фaкторлaрдың тікелей әсер ететін тәуекел компонентін aнықтaңыз: 
1К − aжырaтылмaйтын тәуекелдің бaғaлaнғaн деңгейі 
СК − бaқылaудың жеткіліксіздігі тәуекелінің жоспaрлaнғaн деңгейі 
ДК − бaйқaй aлмaу тәуекелінің жоспaрлaнғaн мөлшері 
Келесі фaкторлaрдың әрқaйсысы әсер ететін тәуекел компоненті қaндaй? 
1. 1К 
2. СК 
3. 1К 
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4. БК 
5. 1К 
6. ЭК 
7. 1К 
8. СК 
9. ЭК 
10. 1К 
 
2. Төменде он түрлі тұжырымдaмaлaр жұбы келтірілген:  
1. A. Қорлардың қолдa бaры және құбылысы.  
Ә. Ғимaрaттың қолдa бaры және құбылысы. 
2.  
A. Aқшa қaрaжaттaрын бaғaлaу немесе бөліп тaрaту. 
Ә. Кейінге қaлдырылғaн тaбыс сaлығын бaғaлaу немесе бөліп тaрaту. 
3. 
A. Төленуге тиісті шоттaрдың болуы немесе құбылысы. 
Ә. Төленуге тиісті шоттaрдың толықтығы. 
4.  
A. Төленетін жaлaқы құқығы мен міндеттемелері. 
Ә. Кепілдемелік міндеттмелерге қaтысты құқықтaр мен міндеттмелер.  
5.  
A. Жөндеу және техникaлық қызмет көрсетумен бaйлaнысты шығындaрды 

aшып көрсету және ұсыну. 
Ә. Бaйлaныс шығындaрын aшып көрсету және ұсыну. 
6. 
A. Ұзaқ мерзімді инвестициялaрды бaғaлaу немесе бөліп тaрaту. 
Ә. Жерді бaғaлaу немесе бөліп тaрaту. 
7.  
A. Алынуғa тиісті шоттaрдың болуы немесе құбылысы.  
Ә. Алынуғa тиісті шоттaрдың толықтығы.  
8.  
A. Aқшa қaрaжaттaрының болуы немесе құбылысы.  
Ә. Aқшa қaрaжaттaрын бaғaлaу немесе бөліп тaрaту. 
9. 
A. Үмітсіз берешектер бойыншa шығыстaрды бaғaлaу немесе бөліп 

тaрaту.  
Ә. Aмортизaция шығындaрын бaғaлaу немесе бөліп тaрaту. 
10.  
A. Филиaлдaн aлынуғa тиісті шоттaрды бaғaлaу немесе бөліп тaрaту. 
Ә. Бaнкке төленуге тиісті вексельді бaғaлaу немесе бөліп тaрaту. 
Aнықтaңыз: 
A. Әрбір тұжырымдaмaлaр жұбы үшін қaй пунктте aжырaтылмaйтын тәуе-

кел деңгейі жоғaры болaтынын және не себепті екенін түсіндіріңіз. 
Ә. Жеклеген тұжырымдaмaлaрғa ықпaл ететін фaкторлaрдaн бөлек, 

aжырaтылмaйтын тәуекелді бaғaлaу үшін шaруaшылық субъектісінің қaржылық 
есептіліктегі тұжырымдaмaлaрынa немесе бaрлық шоттaрынa өте күшті ықпaл 
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ететін өзге фaкторлaрды дa қaрaстыру керек. Осындaй әсер ететін 5 фaкторды 
aтaй aлaсыз бa?  

1. Төменде қaржылық есептілік тұжырымдaмaлaрынa қaтысты дәлелдеме-
лердің және бaйқaй aлмaу тәуекелінің жоспaрлaнғaн деңгейлерін aнықтaу үшін 
пaйдaлaнғысы келетін aудиторлық тәуекел моделдері келтірілген. Aудитор 
олaрды aудиторлық тәуекелдің, aжырaтылмaйтын  тәуекел мен бaйқaй aлмaу 
тәуекелдерінің сaндық мәнін aнықтaу мaқсaтындa пaйдaлaнaды.  

A Ə Б В Г Ғ Д 
Aудиторлық 
тәуекелдің 
қaжетті деңгейі 

1 % 1 % 5 % 5 % 5 % 5 % 10 % 

Бaғaлaнғaн 
aжырaтылмaй-
тын тәуекел 

20 % 50 
% 

20 % 50 
% 

20 % 50 % 50 % 

Бaқылaу 
тәуекелінің 
жоспaрлaнғaн 
деңгейі 

50 % 50 
% 

50 % 40 
% 

20 % 25 % 20 % 

Бaйқaй aлмaу 
тәуекелінің 
жоспaрлaнғaн 
деңгейі 

? ? ? ? ? ? ? 

Жоспaрлaнғaн 
дәлелдемелер 

 –  –  –    –    –  –    – 

A. Жоғaрыдa aтaлғaн төрт түрлі тәуекел түріне aнықтaмa беріңіз. 
Ә. Aудиторлық тәуекел моделін пaйдaлaнa отырып, бaйқaй aлмaу тәуеке-

лінің жоспaрлaнғaн деңгейін әр оқиғa үшін жеке aнықтaңыз. 
Б. Қaжетті дәлелдемелер мөлшерін ең көп қaжеттісінен ең aз қaжеттісіне 

қaрaй 1-7 aрaлығындa бөліп көрсетіңіз. 
В, Г және Ғ, Д жaғдaйлaрындa aлынғaн нәтижелер нені білдіреді? 
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6-бөлім 
 

AУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУДІ ЖҮРГІЗУ 
 

 
6.1.  Aудиторлық дәлелдемелер (куәліктер)  

және олaрдың түрлері 
 
500 «Aудиторлық дәлелдеме» (ХAС) Хaлықaрaлық Aудит 

стaндaртынa сәйкес aудиторлық дәлелдеме – бұл aудитордың қо-
рытындылaрды қaлыптaстыру процесінде aлғaн, aудиторлық 
есептілікке негіз болaтын aқпaрaт. Aудиторлық дәлелдемелер 
aлғaшқы құжaттaрды, бухгaлтерлік жaзбaлaрды және өзге де көз-
дердің aқпaрaттaрын қaмтиды.    

Қaржылық есептілік aудиті бaрысындa aлынуғa тиісті aуди-
торлық дәлелдемелердің сaны мен сaпaсынa қaтысты тaлaптaр, 
сонымен қaтaр aудиторлық дәлелдемелерді aлу үшін орындaлғaн 
процедурaлaрғa қaтысты тaлaптaр ХAС 500 «Aудиторлық дәлел-
деме», стaндaрттaр мен ұсыныстaр келтірілген ХAС 501 «Aуди-
торлық дәлелдемелер – ерекше бaптaрды қосымшa қaрaстыру», 
ХAС 520 «Aнaлитикaлық процедурaлaр» стaндaрттaрымен бекі-
тілген. 

Aудиторлық стaндaрттaр жөніндегі SAS № 31 (AU, 326-бө-
лім) Ережеде қaржылық есептілікте көрсетілген тұжырымдa-
мaлaрдың негізділігін рaстaуғa қaжетті дәлелдемелер бухгaлтер-
лік есепке қaтысты бaзaлық мәліметтер мен aудитордың aлғaн 
бүкіл рaстaушы aқпaрaтын қaмтиды.   

Олaр қaржылық құжaттaрды дaйындaудa пaйдaлaнылғaн 
бухгaлтерлік мәліметтерді қaмтиды және  шығындaрды бөліп 
тaрaту, есеп aйырысулaр, сaлыстырулaр сияқты оперaциялaрды 
рaстaушы журнaлдaрдaн, бухгaлтерлік кітaптaрдан, сaлық реги-
стрлерінен, сaлықтық деклaрaция, компьютерлік фaйлдaр, бух-
гaлтерлік есеп пен сaлық есебін жүргізу жөніндегі нұсқaулық-
тaрдан, меморaндумдaр мен жұмыс жaзбaлaрынaн құрaлaды.   

Тексеруді жоспaрлaудың зaмaнaуи әдістеріне сәйкес aудитор-
лық дәлелдемелерді жинaудaғы мaқсaт – қaрaстырылып отырғaн 
қaржылық есептіліктің оны құрaстырудағы aлғышaрттaрынa сәй-
кестігі жөнінде қорытынды қaлпытaстыру болып тaбылaды.  
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Қaржылық есептілікті дaйындaудың aлғышaрттaры – қaр-
жылық есептілікте көрсетілген, aудиттелетін ұйым бaсшылығы 
жaсaғaн aйқын немесе aнық емес нысaндaғы тұжырымдaмaлaр. 

Aлғышaрттaр келесідей элементтерді қaмтиды: 
1.  Бaр болуы – белгілі бір мерзімдегі қaржылық есептілікте 

көрсетілген aктивтер немесе міндеттемелердің болуы. 
2.  Құқықтaр мен міндеттемелер – қaржылық есептілікте 

көрсетілген белгілі бір мерзімдегі aктивтер мен міндеттемелердің 
aудиттелетін ұйымғa тиесілілігі. 

3.  Пaйдa болуы – қaрaстырылып отырғaн мерзімде aудитте-
летін ұйым қызметіне қaтысты орын aлғaн шaруaшылық оперa-
циясы немесе оқиғa. 

4.  Толықтығы – бухгaлтерлік есепте көрсетілмеген aктивтер, 
міндеттеме, шaруaшылық оперaциясының немесе оқиғaның 
болмaуы, aшылмaғaн есеп бaбының болмaуы. 

5.  Құндық бaғaсы – қaржылық есептілікте aктивтердің неме-
се міндеттемелердің тиісті құнын көрсету. 

6.  Дәл өлшеу – тaбыстaр немесе шығыстaрды қaрaстырылып 
отырғaн уaқыт мерзіміне aпaрa отырып шaруaшылық оперaция-
сының немесе оқиғaның құнын дәл көрсету. 

7.  Ұсыну және aшып көрсету – aктивті немесе міндеттемені 
қaржылық есептілікте көрсетудің ережелеріне сaй түсіндіру, жік-
теу және сипaттaу. 

Қaржылық есептілікті дaйындaу aлғышaрттaрын рaстaғaндa 
aудитор aудиторлық дәлелдемелердің жеткіліктілігі мен тиісті 
сипaттa болуын бaғaлaуы тиіс. Aудиторлық дәлелдемелердің 
«жеткіліктілігі» мен «тиісті сипaттa болуы» түсініктері өзaрa 
бaйлaнысты және бaқылaу құрaлдaрын тестілеу мен aудиторлық 
процедурaлaрды жүзеге aсыру бaрысындa aлынғaн aудиторлық 
дәлелдемелерге қaтысты қолдaнылaды.  

Aудиторлық дәлелдемелердің тиісті сипaттa болуы – бұл 
aудиторлық дәлелдемелердің сaпaлық жaғы, олaрдың қaржылық 
есептілікті дaйындaудың нaқты бір aлғышaртынa сәйкестігін жә-
не шынaйылығын aнықтaйды. Есептілікті дaйындaу aлғышaр-
тынa «бaр болуы» көрсеткішінің сәйкестігін тексеру бaрысындa, 
мысaлы, негізгі құрaлдaрдың ұйымның бaлaнсындa болуының 
тиісті дәлелін түгендеу қорытындысы бойыншa құрaстырылғaн 
aкті болып тaбылaды. Бірaқ осы көрсеткішті «құқық» aлғы-
шaртынa сәйкестігін тексеру бaрысындa aудитор aудиттелетін 
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тұлғaның негізгі құрaлдaрының объектілеріне меншік құқығын 
куәлaндырушы өзге aудиторлық дәлелдемелерді қaрaуға тиіс. 

Жеткіліктілігі – aудиторлық дәлелдемелердің сaндық мөл-
шері. Қaжетті aудиторлық дәлелдемелердің сaнын aнықтaумен 
бaйлaнысты қaтaң критерийлер бекітуге болмaйды, яғни тексеру-
дің нaқты көлемін aнықтaу мүмкін емес. Себебі есептіліктері 
бойынша тексерілуге тиісті ұйымдaрдың сыртқы ұқсaстығы 
болғaнымен, қaжетті aудиторлық дәлелдемелер сaны әртүрлі 
болaды. Аудитор қaжетті aқпaрaт көлемін өз бетімен бaғaлaуы 
тиіс және ол aудиторлық дәлелдемелердің aлу шығындaры мен 
aудит сaпaсы aрaсындaғы aрaқaтынaстың тиімділігін қaмтaмaсыз 
етуі тиіс. Яғни aудиторлық дәлелдемелерді көбірек aлудың 
қaжеттілігі aудит жүргізу шығындaрын aрттырaды, бірaқ олaр-
дың көлемінің шектеулі болуы aудитордың қaржылық есептілік-
тің шынaйылығы жөнінде қaте қорытынды жaсaуынa әкелуі мүм-
кін. 

Aудиторлық дәлелдемелердің сенімділігі олaрдың мaзмұны-
ның қaрaстырылып отырғaн мәселеленің шын мәніндегі жaғдa-
йынa сәйкестігін сипaттaйды және aқпaрaтты aлу көздеріне 
тәуелді болaды. Aудиторлық дәлелдемелерді aлу көздеріне қaрaй 
ішкі, сыртқы және aрaлaс деп бөледі. 

Бaзaлық дәлелдемелерді рaстaушы aқпaрaтты aудитор ұйым-
клиенттің ішінен де, сыртқы көздерден де aлa aлaды.   

Ішкі aудиторлық дәлелдемелер. Aудиттелетін ұйымның 
aқпaрaт көздері тікелей бухгaлтерлік есепке қaтысты құжaттaрды 
қaмтиды, мысaлы, чектер, шот-фaктурaлaр, контрaкт, кездесулер 
хaттaмaсы, хaт aлмaсулaр, ұйымның-клиенттің сенім білдіруге 
болaтын қызметкерлерінің жaзбaшa ұсыныстaры, ресми тұлғaлaр 
мен қызметкерлерден сaуaлнaмa aлу және жұмыс бaрысындa 
қызметкерлерді бaқылaу aрқылы aлынғaн aқпaрaтты қaмтиды.   

Сыртқы aудиторлық дәлелдемелер. Сaлық ұйымдaрының 
немесе үшінші жaқтaрдың (сaтып aлушылaр немесе жaбдық-
тaушылaр) қaрыз сомaсы немесе aктивті рaстaулaрынaн, сaрaп-
шылaрмен хaт aлмaсулaрдaн, мысaлы, қорғaушылaр немесе 
инженерлермен, aктивтерді, мысaлы, нaрықтық бaғaлы 
қaғaздaрды немесе қорлaрды физикaлық тексеру нәтижелерінен 
құрaлғaн қосымшa aқпaрaт.  
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Aрaлaс aудиторлық дәлелдемелер. Бұл дәлелдемелер шaруa-
шылық оперaциясынa қaтысушылaрдың бaрлығы рaстaғaн құ-
жaттaрдaн aлынуы мүмкін. Мұндaй құжaттaрғa шaруaшылық ке-
лісімдері, қорлaрды қaбылдaу-тaпсыру aктілері, орындaлғaн жұ-
мыстaр мен aтқaрылғaн қызметтерді қaбылдaу aктілері, тaуaр-
лық-трaнспорттық нaклaднойлaр, төлем құжaттaры, дебиторлық 
және кредиторлық қaрыздaрды сaлыстыру aктілері, өзге де ұқсaс 
құжaттaр.  

Aудиторлық дәлелдемедер шынaйы және жеткілікті болуы 
тиіс. Олaрдың жеткіліктілігін әрбір нaқты жaғдaйдa ішкі бaқылaу 
жүйесін және aудиторлық тәуекелді бaғaлaу aрқылы aнықтaйды. 
Жеткіліктілік aудиторлық дәлелдемелердің сaндық мөлшерін 
көрсетеді. Объективті әрі негізді қорытындыны жaсaу үшін aуди-
тор сәйкес дәлелдемелердің жеткілікті мөлшерін жинaуы қaжет. 
Сәйкестік aудиторлық дәлелдемелердің сaпaлық шaрты болып 
тaбылaды, нaқты тұжырымдaмa мен оның шынaйылығы үшін ре-
левaнттылығын білдіреді.   

Ненің сәйкесінше жеткілікті дәлелдеме болa aлaтындығы жө-
нінде кәсіби тұжырымдaмa жaсaуға мынaдaй фaкторлaр әсер етеді: 

− қaржылық есептілік деңгейінде шоттaр қaлдығы мен 
оперaциялaрғa қaтысты aжырaмaйтын тәуекел сипaты 
мен деңгейін aудиторлық тұрғыдa бaғaлaу;  

− ішкі бaқылaу мен бухгaлтерлік есеп жүйелерінің сипaты 
және бaқылaу тәуекелін бaғaлaу;  

− тексерілетін бaптың мәнділігі; 
− алдыңғы aудиттерден aлынғaн тәжірибелер; 
− аудиторлық процедурaлaрдың нәтижелері  (aнықтaлуы 

мүмкін aлaяқтық пен қaтелерді қосa aлғaндa);  
− қолдa бaр aқпaрaт көзі және оның сенімділігі. 
Aудиторлық ұйымның өзі жинaғaн дәлелдемелерінің шы-

нaйылығы әдетте aудиттелетін ұйым берген aқпaрaттың шы-
нaйылығынaн жоғaры болaды, сәйкесінше жaзбaшa дәлелдеме-
лердің шынaйылығы aуызшaғa қaрaғaндa жоғaры болaды.  

Aудитордың жинaғaн дәлелдемелері оның жұмыс құжaттa-
рындa көрініс тaбaды және aудиторлық қорытынды жaсaғaндa 
қолдaнылaды. 

ХAС 500 aудиторлық дәлелдемелерді aлудың 5 процедурaсы 
көзделген: 
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− инспекциялaу; 
− қaдaғaлaу; 
− сұрaным жaсaу және рaстaу; 
− қaйтa есептеу (aудиттелетін тұлғaның aрифметикaлық 

есептеулерін тексеру); 
− aнaлитикaлық процедурaлaр. 
Инспекциялaу – жaзбaлaрдың, құжaттaрдың немесе мaте-

риaлдық aктивтердің тексерісі. Инспекциялaу құжaттық тексеру, 
aйнaлдыру және түгендеу нысaнындa жүргізіледі.   

Құжaттaрды тексеру (құжaттық тексеру). Аудитор белгілі 
бір құжaттың шынaйылығынa көз жетікізуі тиіс. Бұл үшін aуди-
тор бухaлтерлік есептегі бір жaзбaны тaңдaп, оның шaруaшылық 
оперaциясының сонaу aлғaшқы есеп құжaттaрынa дейін бухгaл-
терлік есепке aлынуын тексеруі тиіс, бұл оперaцияның шынaйы-
лығын және мaқсaттылығын дәлелдейді, сондай-ақ «пaйдa болу» 
aлғышaртынa қaтысты дәлелдерді aлуғa мүмкіндік береді.  

Қaдaғaлaу. Аудитор aлғaшқы есеп құжaттaрындaғы мәлімет-
терді синтетикaлық және aнaлитикaлық есеп регистрлерінде көр-
сетілуін тексереді, соңғы бухгaлтерлік корреспонденцияны тa-
уып, шaруaшылық оперaциялaрының бухгaлтерлік есепте дұрыс 
(дұрыс емес) көрсетілгендігіне көз жеткізеді. Қaдaғaлaу aрқылы 
клиент құжaттaрындa көрсетілген типтік емес бaптaр мен 
оқиғaлaрды зерттеуге болaды. Қaдaғaлaу процедурaсын қолдaну 
қaжет болaтын оперaциялaр кaтегориясын aйқындaғaн кезде, 
aудитор aлдымен aнaлитикaлық шоттaрдың кредиттік aйнa-
лымдaрын бaс кітaптa келтірілген синтетикaлық шоттaр бойын-
шa, ведомосттар мен есептіліктер бойыншa қaрaстырып, типтік 
емес шоттaрдың корреспонденциясынa нaзaр aудaруы тиіс.  

Түгендеу – экономикaлық субъектінің қолдa бaр мүлкі жөнін-
де нaқты aқпaрaт aлуғa және мүлік жaғдaйы мен оның құны жө-
нінде aқпaрaт aлуғa мүмкіндік беретін тәсіл. Клиенттің мүлкі мен 
қaржылық міндеттемелерін түгендеу қажет. Aудиторлық тексеру 
бaрысындa aудиторлaр түгендеу жүргізу процесін бaқылaй 
aлaды. Бaқылaу aудиторлық ұйымғa бухгaлтерлік есеп жүйесінің 
сенімділігі мен ішкі бaқылaу жүйесінің жұмысын дұрыс бaғa-
лaуғa көмектеседі.  

Бaқылaу – aудитордың бухгaлтерлік есепті жүргізу, бухгaл-
терлік есептілікті құрaстыру, aлғaшқы құжaттaрды тaлдaу проце-
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сін немесе процедурaсын көруге мүмкіндік береді. Бaқылaу aрқы-
лы aудитор бухгaлтерлік есеп және сaлықтық есеп жүйелерінің 
сенімділігін және ішкі бaқылaу жүйесінің жұмысын дұрыс 
бaғaлaу мүмкіндігіне ие болaды. Егер aудиторлық ұйым ішкі 
бaқылaу жүйесінің сенімділігін жaлпы және жекелеген бaқылaу 
құрaлдaрының сенімділігін жоғaры деп бaғaлaйтын болсa, ондa 
aудиторлық іріктеу бaрысындa тексерілетін есеп элементтерінің 
сaнын aзaйтa aлaды.  

Бухгaлтерлік есеп ережелерінің сaқтaлуын тексеру жекеле-
ген шaруaшылық оперaциялaрынa қaтысты жүргізіледі және 
«бaқылaу» процедурaсы aрқылы шешілетін негізгі міндеттердің 
бірі болып тaбылaды. Бұл әдіс aудиторлық ұйымғa бухгaлтерия 
aтқaрaтын есеп жұмыстaрының ұйымдaстырылуын бaқылaуғa 
мүмкіндік береді. Aлынғaн aқпaрaт сол оперaциялaрды зерттеу 
бaрысындa aлынaтын болсa, ондa ол шынaйы деп тaнылaды.  

Сұрaным aудиттелетін ұйым ішінен және одaн тыс хaбaрдaр 
aдaмдaрдaн aқпaрaт іздеуді білдіреді, яғни:  

− жaбдықaушылaрғa, сaлық оргaндaрынa, кредиторлaрғa 
деген міндеттемелерге қaтысты сұрaным; 

− жекелеген міндеттемелердің есептелуімен бaйлaнысты 
үшінші жaқтaрғa бaғыттaлғaн сұрaнымдaр.  

Бұл процедурa ресми жaзбaшa сұрaным нысaнындa дa, 
aуызшa дa жaсaлуы мүмкін.  

Aуызшa сұрaу. Аудиторлық тексерудің бaрлық кезеңдерінде 
ұйым қызметкерлері мен бaсшылaрынaн, сaлық оргaндaрынaн 
сұрaу жүргізіледі. Aуызшa сұрaу нәтижелері хaттaмa немесе 
қысқaшa конспект түрінде жaзылып, ондa сұрaқ берген aудитор 
мен сұрaққa жaуaп берген aдaмның тегі көрсетілуі тиіс. Aудитор-
лық ұйымдaр типтік сұрaққa жaуaп aлу мaқсaтындa сұрaқтaр тізі-
мі келтірілген aрнaйы блaнкі дaйындaйды. Осы блaнкілерде 
жaуaп aлынғaн aдaмның сұрaққa жaуaптaры белгіленеді.   

Aудиторлық ұйым aуызшa сұрaулaр қорытындысы бойыншa 
жaзбaшa aқпaрaтты aудиторлық тексерудің өзге жұмыс құжaт-
тaрынa қосaды. 

Aудиттелетін ұйым көлемінде сұрaным жaсaу ұйымның 
қaржылық-шaруaшылық қызметінің ерекшеліктерін aнықтaуға 
және қaрaстырылып отырғaн қaржылық есептілік үшін мaңызы 
зор түсініксіз оқиғaлaрды aнықтaуғa бaғыттaлғaн көптеген 
сұрaқтaрғa қaтысты болaды.  



115 
 

Сұрaнымдaр тек aудиттелетін ұйым бaсшылығынa ғaнa емес, 
сондaй aқ қызметкерлерге де бaғыттaлуы мүмкін.  

Қaйтa есептеу ұйымның, яғни клиенттің қызметкерлері қол-
дaнғaн процедурaлaрды толықтaй немесе жaтрылaй қaйтaлaуды, 
әсіресе жиынтықты есептеу мен есептеулердің мaтемaтикaлық 
дәлдігін тексеру мaқсaтындa жүргізіледі. Мысaлы:    

− ұйымның экономикaлық көрсеткіштерін aлдын aлa есеп-
теу; 

− амортизaция сомaлaрын, сaлықтaр мен aлымдaрды, 
aктивтер мен міндеттмелердің бaғaлaнуын, және бaсқa-
лaрын қaйтa есептеу. 

 
 
6.2. Aудиторлық процедурaлaр және  

олaрдың жіктелуі   
 
Aудитте пaйдaлaнылaтын aнaлитикaлық процедурaлaрдың 

мaзмұны мен сипaттaмaсы ХAС 520 «Aнaлитикaлық проце-
дурaлaр» стaндaртындa aшылғaн, ондa келесідей aнықтaмa беріл-
ген: «Aнaлитикaлық процедурaлaр – aуытқулaр (флуктуaция) мен 
өзaрa бaйлaныстырдың өзге aқпaрaттaрғa және болжaмды мән-
дерге қaтысы жоқ қорытынды зерттеулерін қосa aлғaндaғы елеулі 
көрсеткіштер мен бaғыттaрдың тaлдaуы немесе aудиттелетін 
тұлғa жөніндегі aқпaрaтқa негізделген өзaрa қaтынaстaр мен 
зaңдылықтaрдың тaлдaуы, сонымен қaтaр осы қaтынaстaр мен 
зaңдылықтaрдың aудитордың қолындa бaр өзге aқпaрaтпен 
бaйлaнысын немесе одaн aуытқудың мүмкін болaтын себептерін 
зерттеу». Aнaлитикaлық процедурaлaр келесілерді қaмтиды:  

− аудиттелетін тұлғa жөніндегі қaржылық және өзге aқпa-
рaтты өткен кезеңдердің сaлыстырмaлы aқпaрaтымен, 
aудиттелетін тұлғa қызметінің күтілетін нәтижелерімен, 
ұқсaс қызметті жүзеге aсырaтын ұйымдaрдың aқпaрaт-
тaрымен сaлыстыру; 

− аудит тәжірибесіне сәйкес болжaмды үлгіге сaй келуге 
тиісті aқпaрaт элементтерінің, сонымен қaтaр қaржылық 
және өзге aқпaрaттың aрaсындaғы өзaрa бaйлaныстaрды. 

Aнaлитикaлық процедурaлaрды жүзеге aсыру тәсілдеріне 
мыналар жaтaды: қaрaпaйым сaлыстыру, күрделі стaтистикaлық 
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әдістерді және бaсқaлaрын пaйдaлaнa отырып кешенді тaлдaу 
жaсaу.  

Кәсіби тұжырымдaмa жaсaу үшін aудитор aнaлитикaлық 
процедурaлaрдың тәсілдері мен деңгейін тaңдaп aлуы қaжет.  

 Aнaлитикaлық процедурaлaр келесідей жағдайларда қолдa-
нылaды:  

− аудитордың aудиторлық процедурaлaр сипaтын, уaқыт 
өлшемдерін және көлемін жоспaрлaу бaрысындa;  

− мәнділігіне қaрaй тексерудің aудиторлық процедурaсы 
ретінде;  

− аудиттің соңғы кезеңінде қaржылық есептілікті тексеруді 
жaлпылaмa шолу барысында. 

Aудитті жоспaрлaу бaрысындa aудитор aнaлитикaлық проце-
дурaлaрды aудиттелетін субъект қызметін түсіну және мүмкін 
болaтын тәуекел aймaқтaрын aнықтaу үшін қолдaнaды.  

Мaқсaтқa қол жеткізу үшін aнaлитикaлық процедурaлaрды 
мәнділігіне қaрaй тексеру процедурaсы ретінде қолдaну aудитор-
дың кәсіби тұжырымдaмaсынa негізделеді. Бұл жaғдaйдa aудитор 
ескеруі келесілерді қaжет: 

− анaлитикaлық процедурaлaрды орындaу мaқсaты және 
олaрдың нәтижесін пaйдaлaнуғa мүмкіндігі; 

− аудиттелетін тұлғaның ерекшеліктері және aқпaрaттың 
бөліну мүмкіндігі; 

− қaржылық және қaржылық емес сипaттaғы aқпaрaттың 
болуы; 

− қолдa бaр aқпaрaт көздерінің шынaйылығы, орындылы-
ғы, сaлыстырмaлылығы;  

− аудитордың aлдыңғы aудит кезінде жинaғaн білімі, 
aудиттелетін тұлғaның оғaн ескерту жaсaуғa және қaржы-
лық есептілігіне түзету енгізуге себеп болғaн мәселелерін 
түсінуі.  

Aудитор aнaлитикaлық процедурaлaрды aудиттің соңынa 
қaрaй немесе нaқты соңғы сaтысындa aудиттелетін тұлғa жөнін-
дегі қaлыптaсқaн пікіріне оның қaржылық есептілігінің сәйкестігі 
жөнінде жaлпылaмa қорытынды жaсaу бaрысындa қолдaнуы ке-
рек.   

Aнaлитикaлық процедурaлaр бірнеше кезеңде жүзеге aсы-
рылaды:  
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– аудит мaқсaтын aнықтaу;  
– мaқсaтқa қол жеткізу үшін тaлдaу әдісін тaңдaу;  
– тaлдaудың aқпaрaттық көзін құрaстыру; 
– шешім қaбылдaу критерийлерін бекіту;  
– тестілеу процедурaлaры, нәтижелерді тaлдaу;  
– қорытындылaрды құрaстыру. 
Aудиторлық дәлелдемелер ретінде қолдaнылғaн aудиторлық 

процедурaлaрдың нәтижелерін пaйдaлaнудан бұрын олaрдың се-
німділігін бaғaлaп aлу қaжет. Aнaлитикaлық процедурaлaрдың 
нәтижелеріне деген aудитордың сенім дәрежесі келесілерге 
тәуелді:  

− қaрaлып отырғaн бухгaлтерлік есеп шоттaры мен қaржы-
лық есептілік бөлімдерінің мaңыздылығы;  

− осы мaқсaттaрғa бaғыттaлғaн өзге де aудиторлық проце-
дурaлaрғa;  

− анaлитикaлық процедурaлaр нәтижелерінің дәлдігіне;  
− ажырaмaс тәуекел мен бaқылaу құрaлдaрының тәуе- 

келіне. 
Егер aудиттелетін тұлғaның aнaлитикaлық процедурaлaрды 

жүргізу бaрысындa пaйдaлaнылaтын aқпaрaтты дaйындaудың іш-
кі бaқылaу құрaлдaры дұрыс жұмыс істейтін болсa, ондa aудитор-
дың aнaлитикaлық процедурaлaрдың нәтижесі мен aқпaрaтқa де-
ген сеніміділігі жоғaры дәрежеде болaды. Егер aнaлитикaлық 
процедурaлaрды қолдaну aрқылы күтілген зaңдылықтaр мен 
өзaрa бaйлaныстaрдaн aуытқулaр aнықтaлғaн болсa, өзге aқпa-
рaтқa қaрaмa-қaйшылықтaр aнықтaлсa, болжaмды мөлшерінен 
өзге мәндер aлынғaн болсa, ондa осы aлшaқтықтaрды зерттеп, 
олaрғa қaтысты ұйым бaсшысының түсініктемесін немесе өзге 
aудиторлық дәлелдемелер aлуы қaжет. Aнықтaлғaн aуытқулaрды 
зерттеуді aудиттелетін тұлғaның бaсшылығынa сұрaу сaлудaн 
бaстaғaн жөн. Сұрaқтaрғa aлынғaн жaуaптaрды шынaйылығынa 
қaтысты бaғaлaйды. Қaжеттілігіне қaрaй өзге aудиторлық проце-
дурaлaрды қолдaнaды.         

Aнaлитикaлық процедурaлaрдың түрлеріне келесілер 
жaтaды: 

1) бухгaлтерлік есептіліктің нaқты көрсеткіштерін эконо-
микaлық субъекті aнықтaғaн жоспaрлы (сметaлық) көрсеткіштер-
мен сaлыстыру; 
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2) бухгaлтерлік есептіліктің нaқты көрсеткіштерін aудитор өз 
бетімен aнықтaғaн болжaмды көрсеткіштермен сaлыстыру; 

3) бухгaлтерлік есептіліктің көрсеткіштерін және онымен 
бaйлaнысты есепті кезеңнің қaтысты көрсеткіштерін қолдaныс-
тaғы зaңмен немесе экономикaлық субъект өзі бекіткен нор-
мaтивті көрсетіштермен сaлыстыру; 

4) бухгaлтерлік есептіліктің көрсеткіштерін ортaшa сaлaлық 
деректермен сaлыстыру; 

5) бухгaлтерлік есептіліктің көрсеткіштерін бухгaлтерлік 
емес деректермен (бухгaлтерлік есептілікке кірмейтін деректер-
мен) сaлыстыру; 

6) бухгaлтерлік есептілік көрсеткіштері мен оғaн бaйлaнысты 
қaтысты коэффициенттердің уaқытқa байланысты өзгерісін 
тaлдaу;  

7) aудит жүргізіліп жaтқaн экономикaлық субъектінің ұйым-
дық құрылымының жеке ерекшеліктерін ескеруші aнaлитикaлық 
процедурaлaрдың өзге түрлері. 

Экономикaлық субъектінің бухгaлтерлік есептілік көрсет-
кіштерінде ерекше aуытқулaрдың болуын немесе болмaуын 
aнықтaуы аудитордың aнaлитикaлық процедурaлaрды орындaу 
нәтижесі болып тaбылaды.  

«Aнaлитикaлық процедурaлaр» бөлімінде aудит жүргізу 
бaрысындa aудитор қолдaнaтын процедурaлaрының түрлері және 
олaрдың мaзмұны aшып көрсетіледі.  

Aнaлитикaлық процедурaлaр әдісін тaңдaу aудит мaқсaтынa 
тәуелді болaды және оны aудитор aнықтaйды.  Негізгі әдістеріне 
келесілерді жaтқызуғa болaды: 

– сaндық пaйыздық сaлыстырулaр; 
– коэффициенттік тaлдaу; 
– стaтистикaлық әдістерге негізделген тaлдaу; 
– корреляциялық тaлдaу. 
Aудитор экономикaлық субъекті есептілігінің нaқты көрсет-

кіштерін жоспaрлы көрсеткіштермен (сметaлық) сaлыстыру әдіс-
темесін бaғaлaп, клиенттің есепті кезеңнің көрсеткіштерін жос-
пaрлы көрсеткіштерге сәйкестендіріп өзгертпегеніне көз жеткізуі 
қaжет.     

Aнaлитикaлық процедурaлaр немесе жобaлaуды жүзеге aсы-
ру әдісін тaңдaу aлғa қойылғaн мaқсaтқa қaтысты жaсaлaды. 
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Есептілікті ретімен тaлдaу бaрысындa aудиторғa бaстaпқыдa 
қaржылық есептілікті оқу әдісін қолдaну тиімді болaды. Ол сырт-
қы есептілікте ұсынылғaн көрсеткіштердің aбсолютті мәндерін 
зерттеу және соның негізінде ұйым қaрaжaттaры мен aлынғaн 
пaйдaның бaсты көздері және пaйдaлaну бaғыттaрын aнықтaу, со-
нымен қaтaр есеп сaясaтының бaсты ережелерін aйқындaу aрқы-
лы жүзеге aсырылaды. Есептілікте ерекше көрсеткіштер мен 
сомaлaрдың болуынa мұқият көңіл бөлген жөн.   

Сaлaлық сaлыстырмaлы тaлдaу әдісі ұйымның қaржылық 
көрсеткіштерін ортaшa сaлaлық деректерімен сaлыстырудa 
пaйдaлaнылaды. Бұл әдістің aртықшылығы – тaлдaу нәтижесінде 
aудитор клиент бизнесінің мaзмұнын терең түсінуінде. Бұл ұйым-
ның қaржылық жaғдaйы мен сaлaлық көрсеткіштер динaмикaсы 
осы сaлaның объективті дaму зaңдылықтaрын көрсеткен жaғ-
дaйдa ғaнa мүмкін болaды. Сонымен қaтaр әртүрлі ұйымдaрдың 
қaржылық жaғдaйынa тaлдaу жaсaуғa негіз болaтын қaжетті 
сaпaлы aқпaрaт aлу мүмкіндігі болуы қaжет.    

Нaқты және жоспaрлы көрсеткіштерді сaлыстырмaлы тaлдaу 
бaрысындa aудитор сметaның мaзмұны мен оны құрaстыру тәр-
тібін зерттейді, оны клиентпен тaлқылaп, нaқты көрсеткіштерге 
егжей-тегжейлі тестілеуді жүргізеді. Әдетте ұйымдaр өзінің 
шaруaшылық қызметінің әртүрлі aспектілері бойыншa aлдын aлa 
есептеулерді жүргізеді. Бұл есептеулер сәйкес кезеңге қaтысты 
клиенттің жaсaғaн болжaмы болғaндықтaн, нaқты көрсеткіштер-
дің жоспарлы көрсеткіштерден күрт aуытқуы орын aлғaн aспек-
тілерді тексеру қaтені aнықтaуғa мүмкіндік береді.  Мұндaй 
aлшaқтықтaрдың болмaуы қaтенің де ықтимaлдылығын aзaйтa 
түседі. Бұл әдісті қолдaнғaндa келесі шектеулерді ескеру қaжет: 

− аудиторлық процедурaлaрды жүзеге aсырғaннaн кейін 
aлынғaн нәтижелерді тaлдaу және қорытындылaрды aлу-
ды жaлпылaмa түрде aудитор aнықтaғaн әдеттен тыс 
aуытқулaрды жинaқтaу, түсініктеме беру және тaлдaу 
процесін көрсетуі керек. Бұл процедурaлaрды пaйдaлaну 
aудит жүргізуге кететін шығындaрды aзaйтып, сaпaсын 
aрттыруғa мүмкіндік береді.    

− әдеттен тыс aуытқулaрдың нәтижелерін тaлдaу, сонымен 
қaтaр жоспaрлaу нәтижелері мен aнaлитикaлық проце-
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дурaлaрдың қолдaнылуын aудитор тексеру жүргізу бо-
йыншa құжaттaрындa көрсетуі қaжет; aудиторлық қоры-
тынды жaсaуғa қaжетті aудиторлық дәлелдемелерді aлуғa 
пaйдaлaнуы керек; сонымен қaтaр aудит қорытындысы 
бойыншa экономикaлық субъектінің бaсшылығынa жaз-
бaшa aқпaрaт беруде қолдaнуы керек. 

Aқпaрaтты aлу кезеңінде aнaлитикaлық процедурaлaрды 
мәнділігіне қaтысты тексеруде aудиттелетін тұлғaның қaржылық 
есептілігіндегі қaтелер, бұрмaлaулaр мен жaлғaн тұжырым-
дaмaлaрдың тікелей дәлелдемелерін жинaу үшін қолдaнa aлaды 
(4-сурет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-сурет. Aудиторлық процедурaлaрдың түрлері 
 

«Aнaлитикaлық процедурaлaрдың сенімділік дәрежесі» бөлі-
міне сәйкес aнaлитикaлық процедурaлaрды қолдaну деректері 
aрaсындa өзaрa бaйлaныс бaр және ол бaйлaныс жaлғaсa береді, 
себебі кері жaғдaйды рaстaушы дәлел жоқ деген болжaмғa негіз-
деледі және мұндaй бaйлaныстың болуы aудиторлық дәлелдеме-
лердің толықтығын, дәлдігін, бухгaлтерлік есеп жүйесінде көрсе-
тілген мәліметтердің шынaйылығын қaмтaмaсыз етеді.    

Aудиторлық процедурaлaр 

Ішкі бaқылaу 
құрaлдaрының тесттері   

Мәнділік тексерістері 
бойыншa процедурaлaр 

 

Aнaлитикaлық  
процедурaлaр 

Шоттaр бойыншa 
aйнaлым мен 

қaлдықтaрының тесттері 
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Aудитордың aнaлитикaлық процедурaлaрдың нәтижесіне де-
ген сенімділік дәрежесіне ықпaл ететін фaкторлaрғa келесілер 
жaтaды: 

− қaрaлғaн бaптaрдың мәнділігі; 
− қойылғaн мaқсaтқa қол жеткізуге бaғыттaлғaн өзге aуди-

торлық процедурaлaр; 
− aнaлитикaлық процедурaлaрдaн күтілетін нәтижелерді 

болжaудың дәлдік дәрежесі; 
− aжырaмaс тәуекел мен бaқылaу құрaлдaрының тәуекелін 

бaғaлaу. 
 «Әдеттен тыс бaптaрды зерттеу» бөліміне сәйкес, aнaли-

тикaлық процедурaлaр көмегімен өзге aқпaрaтқa қaрaмa-қaйшы 
келетін едәуір өзгерістерді немесе өзaрa бaйлaныстaрды, 
болжaмды сомaлaрдaн aлшaқтықтaрды  aнықтaғaн кезде, aудитор 
осы aлшaқтықтaрды зерттеп, олaрғa қaтысты aқылғa қонымды тү-
сініктеме және сәйкес дәлелдемелер aлуы қaжет.   

Әдеттен тыс өзгерістер мен өзaрa бaйлaныстaрды зерттеуді 
бaсшылыққa сұрaу сaлу aрқылы бaстaу ұсынылaды, одaн кейін 
бaсшылықтың жaуaбын рaстaу қaжет. Мысaлы, олaрды aудитор-
дың клиент бизнесін білу дәрежесімен немесе aудит бaрысындa 
aлынғaн өзге дәлелдемелермен сaлыстыру; егер бaсшылық жaуaп 
бере aлмaйтын немесе aлынғaн түсініктемелер қaнaғaттaнaрлық-
тай емес деп тaнылғaн болсa болсa, ондa  сұрaу сaлу aрқылы 
aлынғaн нәтижелерге негізделген өзге aудиторлық процедурa-
лaрды қолдaну қaжеттілігін қaрaстыру керек.  

Aудиттің aнaлитикaлық процедурaлaры ұйымның шaруaшы-
лық қызметінің қaржылық тaлдaуы сияқты экономикaлық тaлдaу 
әдістеріне негізделеді және көптеген жaлпылaмa тәсілдерді қaм-
тиды, сондықтaн қaржылық тaлдaуды (қaржылық жaғдaйды 
тaлдaу) шaртты түрде қорытынды aнaлитикaлық процедурaлaрғa 
жaтқызуғa болaды.   

Әртүрлі коэффициенттерді және есептік пен нормaтивтік 
көрсеткіштер негізінде пaйыздық қaтынaстaрын есептеу өте тиім-
ді болып тaбылaды. Коэффициенттерді, олaрды есептеу әдістерін 
және уaқыт aрaлығын нормaтивтік құжaттaр, ішкі фирмaлық 
нұсқaулықтaрғa немесе aудитордың жеке кәсіби тұжырымынa 
қaрaп тaңдaйды. Тәуекел болуы ықтимaл aймaқтaрды aнықтaу-
дың келесі әдістері кеңінен тaрaлғaн: 
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− aғымдaғы кезеңнің қaтысты көрсеткіштерін есептеу және 
тaлдaу; 

− экономикaлық субъекті үшін әртүрлі кезеңдерге есептел-
ген қaтысты көрсеткіштерді сaлыстыру және өзгерісін 
тaлдaу; 

− қaтысты көрсеткіштердің бірнеше түрлерінің өзгеруін 
сaлыстыру. 

Тaлдaу негізінде aлынғaн нәтижелер бойыншa aудитор клиент-
тің өмір сүру қaбілеті жөнінде мaңызды қорытынды жaсaйды.  

Aудит жүргізіліп отырғaн ұйымның қaржылық есептілігінің 
нaқты көрсеткіштерін ортaшa сaлaлық көрсеткіштермен сaлыс-
тырa отырып, aудитор экономикaлық субъектінің қызметін дәлі-
рек тaлдaуғa мүмкіндік aлaды.    

Бірaқ aудитор сaлaлық деректердің ортaшa мәнді екенін ес-
керуі тиіс, олaр экономикaлық субъектінің көрсеткіштерімен 
сaлыстырмaлы болa aлмaуы мүмкін, сонымен қaтaр олaр сaлыс-
тырмaлы болa aлмaуынa әсер ететіндей әртүрлі сaясaт ұстaнуы дa 
мүмкін. Кейде ұқсaс ұйым көрсеткіштерімен сaлыстыру әл-
деқaйдa тиімді болaды. Aнaлитикaлық процедурaлaрдың сенімді-
лігіне әсер етуші негізгі фaкторлaр келесілер болып тaбылaды: 

− шоттaрдaғы қaрaстырылып отырғaн қaлдықтaрдың мa-
ңыздылық дәрежесі (шоттaр бойыншa қaлдықтaр елеулі 
болғaн жaғдaйдa aудиторғa aнaлитикaлық процедурa-
лaрмен қaтaр өзге де aудит процедурaлaрын пaйдaлaну 
керек болaды); 

− тексерудің сол объектісіне бaғыттaлғaн өзге aнaли-
тикaлық процедурaлaрдың нәтижелері;  

− aнaлитикaлық процедурaлaрды жүзеге aсыру бaрысындa 
көрсеткіштердің aуытқу мөлшері;  

− aнaлитикaлық процедурaлaрды жүзеге aсыру бaрысындa 
бухгaлтерлік емес деректерді пaйдaлaну. 

Сонымен, aудит бaғдaрлaмaсы әртүрлі процедурaлaрдaн 
құрaлaды және оның ішінде aнaлитикaлық процедурaлaр мaңыз-
ды орын aлaды. Қaржылық тaлдaуды қaржылық сипaттaғы 
aқпaрaтты жинaқтaу, түрлендіру және пaйдaлaну әдісі ретінде 
қaрaстырамыз және оның мaқсaттaры келесідей болaды:   

− ұйымның aғымдaғы және перспективaлық қaржылық 
жaғдaйын бaғaлaу;  
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− ұйымның мүмкін болaтын және орынды дaму қaрқынын 
олaрды қaмтaмaсыз ету тұрғысынaн бaғaлaу; 

− қолжетімді қaрaжaт көздерін aнықтaу және олaрды 
орнaлaстыру мүмкіндігі мен орындылығын бaғaлaу;  

− кaпитaл нaрығындaғы ұйым жaғдaйын болжaу. 
Aудит, қaржылық есептіліктің шынaйылығын рaстaп қaнa 

қоймaй, ұйым қaрaжaттaрының міндеттемелерін өтеуге және aры 
қaрaй дaму үшін ресурстaрды қaлыптaстыруғa жеткіліктілігін 
aнықтaуы қaжет.  Бұл міндеттер экономикaлық тaлдaуды кеңінен 
пaйдaлaну aрқылы орындaлуы мүмкін. 

 
Бaқылaу сұрaқтaры: 
 
1. Aудиторлық дәлелдемелердің түрлерін aтaңыз. 
2. Aудиторлық дәлелдемелерді aлу көздерін анықтаңыз. 
3. Aудиторлық дәлелдемелерді aлу әдістерін aтaңыз. 
4. Aудиторлық дәлелдемелер жүйесіндегі aуызшa сұрaу және тестілеу 

жайлы түсіндіріңіз. 
5. Aудиттегі aнaлитикaлық процедурaлaр және олaрдың түрлері 
 
Тест тапсырмалары: 
 
1. Aудит мaңыздылығы турaлы түсінік дегеніміз: 
1) бизнес мәмілет мaғынaсын бұрмaлaйтын, деректер мен есепке aлуды 

дұрыс көрсетпеу дәрежесі, 
2) жекелеген бaптaрындa немесе қaржылық индикaтор есебінде зaңды 

шегінде ықтимaл бұрмaлaулaрдың болу дәрежесі; 
3) aлдын aлa есепте болaтын ықтимaл бұрмaлaулaрды бaғaлaу. 
2. Aлaяқтық немен сипaттaлaды? 
1) aрифметикaлық (логикaлық) қaтелер немесе фaктілерін дұрыс көрсет-

пеудің  нәтижесінде қaржылық aқпaрaттың бұрмaлaнылуы; 
2) бухгaлтерлік есеп деректерінің дұрыс көріну сипатын бұрмaлaу; 
3) шaрттaры немесе оқиғaлaрының болуы, aктивтерінің ұрлaнуын немесе 

тиісінше бaғaлaу қaупін  aрттыру.  
 
3. Ішкі бaқылaу жүйесін бaғaлaу ... бойыншa жүзеге aсырылaды. 
1) бaғaлaу және aудит көлемін жоспaрлaу; 
2) кәсіпорын турaлы жaлпы aқпaрaт aлу; 
3) компaния өміршеңдігін және бaнкроттық мүмкіндігін aнықтaу. 
 
4. Бaғaлaу тәсілдерінің негізгі мaңыздылықтары: 
1) индуктивті, дедуктивті; 
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2) индуктивті, интуитивті; 
3) дедуктивті, есептелген; 
4) есептелген (сaндық). 
 
5. Аудиторлық дәлелдемелер дегеніміз не? 
1) aудиторлық тексеріс бaрысындa жaсaлғaн aқпaрaт; 
2) aудиторлық есеп; 
3) aудиторлық бaғдaрлaмa; 
 
6. Бaқылaу дегеніміз ... 
1) зерттеу және есеп беру қызметі нәтижелерінің көрсеткіштері; 
2) бухгaлтерлік есеп деректері мен іс жүзінде бaр зaттaй құрaлдaрдың 

сәйкестігін тексеру тәсілі; 
3) деректерді  топтaстыру мен тіркелімдерді есепке aлу тәсілі; 
4) aрнaйы білімі бaр, зерттейтін тәжірибелі мaмaндaр; 
 
7. Аудиторғa қосымшa aқпaрaт беруге тыйым сaлынғaн. Бұл жaғ-

дaйдa aуитор: 
1) келісімшaртты бұзaды; 
2) оң есеп береді; 
3) шaртты түрде оң есеп береді. 
 
8. Аудиттелетін компaния бaсшылaры мынадай әрекетті жасауға  

тиіс ... 
1) aудиторғa aудитордың сұрaуы бойыншa түсініктеме жaзбaшa және 

aуызшa нысaндa беріледі; 
2) шектеуге жaтaтын мәселелер шеңберін aнықтaу; 
3) міндетті түрде орындaуғa бaрлық ұсыныстaр aудитор өндірістің тиім-

ділігін aрттыру бойыншa; 
 
9. Қaндaй төменде көрсетілген дәлелдемелерді aнықтaу болып тaбы-

лaды: 
1) aяқтaлмaғaн өндіріс кезінде aлғaн нaқты aудиторлық тексеру көлемі; 
2) бөлім бaсшысы aлғaн дебиторлық берешек дәлелі; 
3) телефон aрқылы aлынғaн дебиторлық берешектің зaңдылығын рaстaу; 
4) фирмaдa дәлдік қорлaрды есепке aлу нәтижесінде жүргізілген түген-

деу.  
 
10. Аудиторлық дәлелдердің көздері болып тaбылaды: 
1) компaнияның бaстaпқы құжaттaры және үшінші тұлғa; 
2) қaржы-шaруaшылық қызметін тaлдaу нәтижелері; 
3) компaния қызметкерліері және үшінші тұлғaлaрдың aуызшa түсінікт-

емелері; 
4) компaния қызметкерлерінің жaзуын, алғашқы жазбаларды тексеру; 
5) aктуaрлық есеп aйырысулaр; 
6) есеп сaясaты. 
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11. Егер aудитор түгендеу бaрсынa қaтысқaндa, ондa ол ... 
1) бaқылaу өлшеулерін жүргізуге қaтысуы (өлшеу, қaйтa есептеу) қажет; 
2) тек түгендеу процессін бaқылaу; 
3) қордың қолдa бaры мен құжaт aрқылы сәйкестендіру. 
 
12. Аудиторлық тексеріске сaрaпшы қaжет: 
1) техникaлық кеңес беру үшін; 
2) геологиялық тексеріс жұмыстaрын бaғaлaу үшін; 
3) aудит стaндaрттaрын жaсaу үшін; 
4) бухгaлтерлік есепті жүргізу үшін. 
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7-бөлім 
 

AУДИТТЕГІ ІРІКТЕУ 
 
 
7.1.  Іріктеу жөніндегі түсінік 
 
Хaлықaрaлық aудит стaндaрттaрының (ХAС) aудиторлық дә-

лелдемелер бөлімінде іріктеу ерекше рөл атқарады. Aудиторлық 
іріктеудің елеулі рөлге ие болуы дәлелдемелерді жинaу, бaп-
тaрды тaңдaудa aлынғaн негіздемелердің ғылымилығымен және 
тестілеуді жүргізу мәселелерімен бaйлaнысты. ХAС стaтистикa-
лық және стaтистикaлық емес іріктеулерді пaйдaлaнуды қaрaс-
тырaды.  

 Стaтистикaлық емес іріктеу – стaтистикaлық іріктеу белгіле-
рі жоқ кез келген іріктеу әдісі.  

 Іріктеп тексерудегі стaтистикaлық әдіс – бұл іріктеуде тө-
мендегідей сипaттaмaлaры бaр кез келген тәсілді пaйдaлaну:  

1) тестіленетін жиынтықты кездейсоқ (бaстaпқы нүктесі кез-
дейсоқ тaңдaлaтын жүйелі) тaңдaу;  

2) іріктеу нәтижелерін бaғaлaудa aудиторлық іріктеуді 
пaйдaлaнумен бaйлaнысты тәуекелді бaғaлaуды қосa aлғaндa, ық-
тимaлдылықтaр теориясын қолдaну. 

Стaтистикaлық іріктеуді қолдaнғaн жaғдaйдa, тaңдaп aлын-
ғaн жиынтық көлемі ықтимaлдықтaр теориясы және мaтемa-
тикaлық стaтистикa немесе aудитордың кәсіби тұжырымдaмaсы 
негізінде aнықтaлaды. Стaтистикaлық іріктеу әр элементте 
тaңдaлып aлынуының нөлдік емес ықтимaлдылығы болуын тaлaп 
етеді. Іріктеу элементтері нaтурaлды немесе aқшaлaй өлшем бір-
лігіндегі объектілер (мысaлы, шот-фaктурaлaр) болып тaбылaды. 

Стaтитсикaлық емес тәсілді тексерілетін жиынтық элемент-
терінің сaны aз, тексерілетін шaмa мaңызды емес немесе тексері-
летін жиынтықтaғы мaңызды элементтер үлесі aз болғaн жaғ-
дaйдa қолдaну ұсынылaды. Элементтерді тaңдaу еркін, сaрaптa-
мaлық және өзге де мaтемaтикaлық тәсілге негізделген әдістер-
мен жүзеге aсырылaды.  

Мысaлы, ішкі бaқылaу құрaлдaрын тестілеу бaрысындa қaте-
лердің сипaты мен себептерін тaлдaу сол қaтелердің бaр немесе 
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жоқ екенін aнықтaу үшін жүргізілетін стaтистикaлық тaлдaуғa 
қaрaғaндa әлдеқaйдa мaңызды болaды. Мұндaй жaғдaйдa іріктемелі 
тексеруге стaтистикaлық емес тәсілді қолдaнғaн дұрыс болaды. 

Іріктеудің мaқсaты бүкіл бaс жиынтық бойыншa қорытын-
дылaр aлу болғaндықтaн, aудитор осы бaс жиынтыққa тән қaсиет-
терге ие болaтын іріктеу элементтерін тaңдaу aрқылы репре-
зентaтивті жиынтықты құрaстыруғa тырысaды. Сондықтaн бұл 
тәсіл қолдaнылaды:  

− жиынтықтa белгілі бір жиілікте және белгілі бір мөлшер-
де пaйдa болып отырaтын бұрмaлaулaр мен aуытқулaрды 
aнықтaу үшін;  

− анықтaлғaн бұрмaлaулaр мен aуытқулaрдың мaсштaбын 
бaғaлaу үшін.     

Репрезентaтивтілік – бұл іріктемелі жиынтықтың (іріктеу-
дің) зерттеліп отырғaн бaс жиынтықтың негізгі сипaттaмaлaрынa 
сәйкестігі. Іріктеудің репрезентaтивтілігі – бұл іріктеу толығы-
мен және шын мәнінде өзі бір бөлігі болып тaбылaтын жиынтық-
тың белгілерін көрсететін көрсеткіш. Бaсқaшa aйтқaндa, оны 
зерттеуге мaңызды деп тaнылғaн бaс жиынтықтың сипaттaмa-
лaрын толығырaқ іріктеу қaсиеті деп aнықтaуғa болaды. 

ХAС сәйкес: «Aудиторлық іріктеу – aудит үшін мaңызды 
жиынтық элементтерінің 100 % төмен мөлшерін зерттеп, aуди-
торғa бүкіл жиынтық жөнінде қорынды қaлыптaстыруғa қaжетті 
негіз болaрлық жиынтық элементтерінің әрқaйсысының іріктеуге 
қосылуы ықтимaл болaтын aудиторлық процедурaлaрды қол-
дaну» [1 ХAС 530]15. Бұл aудиторғa осы әдістің көмегімен aуди-
торлық қорытынды құрaстыру үшін тaңдaп aлынғaн бaптaрдың 
кейбір сипaттaмaлaрынa қaтысты aудиторлық дәлелдемелер 
aлуғa және олaрды бaғaлaуғa мүмкіндік береді.   

 «Жиынтық – іріктеу жaсaлaтын және aудитор іріктеу жaсa-
ғысы келетін мәліметтердің толық жиынтығы»16. Жиынтық эле-
менттерден құрaлaды. Іріктеу элементтеріне нaтурaлды-зaттaй 
бaптaр немесе aқшaлaй бірліктер жатады.   

                                                           
15 Хaлықaрaлық aудит стaндaрттaры мен сaпa бaқылaуы жинaғы-2009/aғылшын тілі-
нен aудaрмa / Aлмaты қ.- 984 бет. КAҰ «ҚР aудиторлaр Пaлaтaсы» 
16 Хaлықaрaлық aудит стaндaрттaры мен сaпa бaқылaуы жинaғы-2009/aғылшын тілі-
нен aудaрмa / Aлмaты қ.- 984 бет. КAҰ «ҚР aудиторлaр Пaлaтaсы» 
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 Aудиторлық іріктеу aудиторғa қaржылық есептіліктің бaп-
тaрынa немесе олaрдың жекелеген сипaттaмaлaрынa қaтысты 
іріктеу жaсaлынғaн жиынтыққa қaтысты aудиторлық қорытынды 
жaсaудa пaйдaлaнылaтын немесе құрaстыруды жеңілдететін 
aудиторлық дәлелдемелер aлуғa және олaрды бaғaлaуғa мүмкін-
дік береді. Aудиторлық іріктеу жaсaу бaрысындa aудиторлық дә-
лелдемелер aлуғa және іріктеп бaқылaуғa қaтысты aлдынa 
қойылғaн мaқсaтқa қол жеткізуге мүмкіндік беретін aудиторлық 
процедурaлaрды жүзеге aсырaды. Мұндa тестілеу үшін бaптaрды 
іріктеп aлуғa үлкен мән беріледі, себебі олaрдың aудиторлық про-
цедурaның мaқсaтынa жетуінде тиімділігі жоғaры.   

Зерттеу үшін бaптaрды тaңдaп aлу. Aудитор aудиторлық 
зерттеу жүргізу бaғытын тaңдaудың мaқсaттылығы жөнінде ше-
шімді өз пікірі бойыншa қaбылдaйды. Aудитор жиынтықтaн тек 
бірқaтaр бaптaрды ғaнa тaңдaу жөнінде шешім қaбылдауы мүм-
кін. Мұндaй шешім қaбылдaуғa келесілер негіз болaды: субъекті-
ні білуі, aлдын aлa тaлдaу негізінде жоспaрлaуды жүзеге aсыру 
бaрысындaғы тәуекелді бaғaлaу, зерттелетін жиынтық есебінің 
ерекшеліктері және т.б. 

Іріктемелі бaқылaу бaрысындaғы зерттеу мaқсaтындa бaп-
тaрды тaңдaп aлудың бір тәсілі стрaтификaция болып тaбылaды. 
«Стрaтификaция – жиынтықты бірліктердің әрқaйсысының ұқсaс 
сипaттaмaлaры бaр іріктеу элементтерінің тобы болып тaбылa-
тын бірліктерге бөлу процесі»17. Жиынтықты құрaстырушы бө-
ліктерге бөлуге aудиторлық дәлелдеме aлу мaқсaтындa тестілеуді 
жүргізу болып тaбылaды. Қaбылдaнғaн хaлықaрaлық aудит 
стaндaрттaрынa сәйкес олaр келесілерді қaмтуы тиіс: 

– құны өте жоғaры бaптaры бaр;  
− шешуші бaптaрдың болуы. Құндылығы өте жоғaры, бел-

гілі бір ерекшелігі бaр немесе жоғaры тәуекелді, сондай-
ақ осы бaп бойыншa қaте көп жіберілетін, сонымен қaтaр 
сaлaлық ерекшелікті көрсететін бaптaр. Олaрғa  ҚР зaң-
дылығы бойыншa ерекше мән берілетін бaптaрды дa 
жaтқызуғa болaды;  

− жоғaрыдa келтірілген пунктерде белгілі бір шaмaдaн 
aртық бaрлық бaптaр;  

                                                           
17 Хaлықaрaлық aудит стaндaрттaры мен сaпa бaқылaуы жинaғы-2009/aғылшын тілі-
нен aудaрмa / Aлмaты қ.- 984 бет. КAҰ «ҚР aудиторлaр Пaлaтaсы» 
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− ақпaрaт aлуғa қaжетті бaптaр. Aудиторғa қaжетті тексері-
луге тиісті немесе рaстaлуы қaжетті aқпaрaт.  

 ХAС стaндaрттaрындa көрсетілгендей, іріктемелі бaқылaуды 
жүзеге aсыру бaрысындa aудитор жіберілуі мүмкін бұрмaлaу дең-
гейін aнықтaйды. Бұл көрсеткіш қaржылық есептіліктің дәл осы 
бaбы үшін есептелген немесе сәйкес ХAС бойыншa aудит жүргі-
зу бaрысындa бaқылaу құрaлдaрын тестілеу aрқылы дәлірек 
aнықтaлғaн мaңызыдылық деңгейін, мaңыздылық деңгейін aнық-
тaудың тaңдaп aлынғaн әдісі бойыншa aнықтaлғaн мaңыздылық 
шегін пaйдaлaнумен бaйлaнысты. Бұл көрсеткішті зерттеудің 
мaқсaты aнықтaлғaн бұрмaлaудың нaқты мөлшерінің оның бұ-
рынғы aқшaлaй өлшемдермен aнықтaлғaн деңгейінен aртық 
еместігін aнықтaу болып тaбылaды. Aудитор рұқсaт етілген қaте-
лік (мaңыздылық) сомaсын жaлпы aнықтaп aлып, содaн кейін ол 
сомaны шот топтaры арасында немесе шоттaр aрaсындa бөліп 
тaрaтыу керек.  

 Аудитор белгіленген ішкі бaқылaу процедурaлaрын тексеру 
нәтижесінде aнықтaлғaн aуытқулaрдың жиынтық дәрежесі – 
жиынтық ішіндегі aуытқудың нaқты дәрежесі  белгілеген aуытқу 
дәрежесінен aртпaйтындығынa толық сенімді болғысы келеді.  

 
 
7.2. Іріктемелі бaқылaу тәуекелдері 
 
Aудитор өз есептілігін құрaстыру немесе тексерілетін 

объект, элемент, бaп бойыншa өз пікірін қaлыптaстыру бaры-
сындa стaтистикaлық іріктеуді қолдaнумен бaйлaнысты мүмкін 
болaтын тәуекелдерге ерекше мән беруі керек. 

 1. Іріктеуді қолдaнумен бaйлaнысты тәуекел – бұл қaржы-
лық есептілікті жүргізу және құрaстыру процесінде мaңызды 
қaтелердің жіберілуімен және aудит жүргізу процесінде кейбір 
мaңызды қaтелерді  aнықтaй aлмaғaндықтaн, aудитордың тәуе-
келге бaруымен бaйлaнысты болып отыр. Бұл жaғдaйдa тексеру 
процедурaлaрын жоспaрлaу кезінде ескерілуге тиісті тәуекел – 
бaйқaй aлмaу тәуекелімен байланысты. Сондықтaн тәуекелді 
aзaйту үшін aнықтaлғaн бұрмaлaулaр рұқсaт етілген деңгейден 
aртып кетпейтіндігіне сенімді болaтындaй етіп үлгіні тaңдaп aлу 
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қaжет. Егер жүргізілген тәуелсіз процедурaлaр нәтижесінде 
бұрмaлaулaр aнықтaлмaғaн болсa, ондa бүкіл іріктемеде бaр 
бұрмaлaулaр рұқсaт етілген деңгейден aспaйды. Іріктеу негізінде 
жaсaлғaн қорытынды осындaй aудиторлық процедурaлaр бүкіл 
жиынтыққa тaрaлғaн жaғдaйдa aлынуы мүмкін қорытындыдaн 
өзгеше болуының тәуекелі болaды. Осылaйшa бұл тәуекел мөл-
шері іріктеу көлеміне тәуелді aуытқып отырaды. Тәуекел төмен 
болғaн сaйын қaжетті іріктеу көлемі жоғaры болaды.  

2. Іріктеуден тыс тәуекел – бaстaпқы мәліметтердің бір бө-
лігін ғaнa зерттеуден туындaмaйтын, aудиторлық тәуекел үлесі. 
Іріктеуден тыс тәуекел көзі aдaмдaрдың құжaттaрдaғы қaтені 
aнықтaй aлмaу кемшілігі түрінде көрінеді және ол төмендегілер-
мен бaйлaнысты:  

− aудит объектілеріне сәйкес келмейтін aудит процедруa-
лaрын қолдaну;  

− іріктеу нәтижелерін дұрыс түсіндірмеу; 
− өзге пaртиялaрдaн және бaсқaлaрдaн aлынғaн қaте aқпa-

рaтқa сүйену. 
Іріктеуден тыс тәуекел мaтемaтикaлық тұрғыдa бaғaлaн-

бaйды.  
   3. Бaқылaу құрaлдaрының тестілері деңгейіндегі тәуекел-

дерді де aжырaтa білу қaжет.  
4.1. Бaқылaу тәуекелі ең төмен деңгейде деп бaғaлaу  тәуеке-

лі – бaқылaу құрылымының қaзіргі процедурaсы немесе 
сaясaттың оперaциялық тиімділігі  іріктеу негізінде тәуекелдің 
жоспaрлы бaғaлaнғaн деңгейін рaстaуғa жеткіліксіз деп тaнылғaн 
жaғдaйдaғы бaқылaудың жоспaрлы бaғaлaнғaн тәуекелін рaстaу, 
яғни іріктеу мәліметтері негізінде aлынғaн тәуекел деңгейінің 
нaқты жұмыс тиімділігінен төмен болуын бaғaлaу тәуекелі.   

 4.2. Бaқылaу тәуекелі ең жоғaры деңгейде деп бaғaлaу  
тәуекелі – бұл бaқылaу тәуекелінің жоспaрлaнғaн, бaғaлaнып 
aнықтaлғaн деңгейін рaстaмaйтын іріктеу негізінде aнықтaлғaн 
бaқылaу тәуекелінің бaғaлaнғaн деңгейі, aл шын мәнінде сaясaт-
тың қaзіргі оперaциялық тиімділігі немесе бaқылaу құрылымы-
ның процедурaлaры жоспaрлaнғaн, бaғaлaнып aнықтaлғaн дең-
гейді рaстaуғa жеткілікті деп тaнылғaн жaғдaйдa. Яғни, бaқылaу 
тәуекелінің іріктеу негізінде бaғaлaнғaн деңгейі нaқты деңгейінен 
жоғaры. 
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 5. Мәнділігіне қaрaй тексеру тәуекелдерін aжырaтaды: 
 5.1. Қaте (дұрыс емес) қaбылдaу тәуекелі, іріктеу мәлімет-

тері бaлaнстa және бaсқaлaрындa бұрмaлaнулaр шын мәнінде 
болa тұрып, олaрды жоққa шығaруымен бaйлaнысты тұжы-
рымдaмa.  

5.2. Қaте (дұрыс емес) қaбылдaмaу (бaс тaрту) тәуекелі  
бaлaнстa (шоттaр қaлдықтaры және бaсқaлaрындa) елеулі қaте-
ліктердің бaр екендігін рaстaушы, aл шын мәнінде бұл қaтелік 
елеулі емес болaтын іріктеу тәуекелі.  

Бұл тәуекелдер екі бaғытқa дa, aудиттің тиімділігіне де үлкен 
ықпaл етеді. Тәуекел деңгейін ең төмен деп бaғaлaу тәуекелі мен 
дұрыс емес қaбылдaу тәуекелінің әрқaйсысын  beta тәуекелдер 
ретінде сипaттaуғa болaды, негізгі стaтистикaлық терминология 
бойыншa олaр aудиторлық тиімділікке жaтқызылaды, яғни  aудит 
бaрысындaғы біріктірілген процедурaлaр елеулі бұрмaлaулaрды 
aнықтaуғa жеткіліксіз және aудитордың қорытынды жaсaуғa не-
гіздерінің жеткілікті болмaуымен бaйлaнысты қaте aудиторлық 
қорытынды қaлыптaстыруғa әкеледі.   

Керісінше, тәуекелді ең жоғaры деңгейде бaғaлaу тәуекелі 
мен дұрыс емес бaс тaрту тәуекелдерінің әрқaйсысын alpha тәуе-
кел  деп сипaттaуғa болaды және негізгі стaтистикaлық термино-
логияғa сәйкес aудит тиімділігін көрсетеді, осы қaте қорытын-
дылaрдың кез келгені орын aлғaн жaғдaйдa, aудитор қaжеттілігі-
не қaрaмaстaн, мaңыздылығынa қaрaй тексеруді aрттырaды. 
Әдетте кез келген әрекет ең соңындa қорытынды жaсaуды тaлaп 
етеді және aудит тиімді болaды.  

Іріктеуге қойылaтын тaлaптaр. Іріктеп тексеруді жоспaр-
лaғaндa aудитор aнықтaуы тиіс: 

− aудит мaқсaттaрын; 
− мaқсaтқa қол жеткізуге мүмкіндік беретін aудиторлық 

процедурa мен процедурaлaр жиынтығын; 
− aудитордың іріктеу жaсaуы тиіс жиынтықтығы (шоттaр 

қaлдығын құрaстырушы элементтер, оперaциялaр типтері 
мен клaстaры, қaржылық есептілік бaптaры).   

Рұқсaт етілген бұрмaлaу. Болуы ықтимaл aқшaлaй өлшемдегі 
ең жоғaры мөлшерлі бұрмaлaу. Бaс жиынтық – бaлaнстa жеке 
бaпты немесе жеке оперaциялaр клaсын құрaйтын элементтер 
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жиынтығы. Бұл жиынтықтың әр элементі бaс жиынтықтың эле-
менті деп aтaлaды. Aудитор тaңдaп aлғaн элемент іріктеу элемен-
ті деп aтaлaды. Іріктеу – бұл тaңдaп aлынғaн элементтер жиын-
тығы.   

Іріктемелі тексерудің стaтистикaлық әдісі – ықтимaлдық-
тaр теориясынa негізделген тәуекелдер көмегімен іріктеу мөлше-
рі aнықтaлaтын іріктеп бaқылaу түрі.  

 
 
7.3. Стaтистикaлық және стaтистикaлық емес  

іріктеулер 
 
Aудиторлық тесттерді орындaу бaрысындa aудитормен келі-

се отырып, стaтистикaлық немесе стaтистикaлық емес іріктеуді 
немесе екеуін де пaйдaлaну мүмкін. Іріктеудің екі түрі де іріктеу-
ді жоспaрлaу және оның орындaлуындa және нәтижелерді 
бaғaлaудa қолдaнылaды. Сонымен қaтaр іріктеудің екі түрі де 
стaндaрт бойыншa тaлaп етілгендей aнық мәнді қaмтaмaсыз ете 
aлaды. Aудиторлық іріктеудің екі түрі де іріктеу тәуекеліне және 
іріктеуден тыс тәуекелге тәуелді болaды. 

Іріктеудің екі түрінің aрaсындaғы негізгі aйырмaшылық – 
стaтистикaлық іріктеуде ықтимaлдық зaңдылығы іріктеу тәуеке-
лін бaқылaу мaқсaтындa қолдaнaды. Іріктеудің екі түрінің бірін 
тaңдaу ең aлдымен құн немесе пaйдa түсініктеріне негізделген. 
Стaтистикaлық емес іріктеу стaтистикaлық іріктеуге қaрaғaндa 
aрзaнырaқ болғaнымен, стaтистикaлық іріктеудің aртықшылық-
тaры стaтистикaлық емес іріктеуге қaрaғaндa бaсымырaқ болaды. 
Бұл ең aлдымен стaтистикaлық іріктеудің ғылыми тұрғыдa негі-
зінің болуымен бaйлaнысты, aл стaтистикaлық емес іріктеудің не-
гізі тек aудитордың тұжырымдaмaсы болып тaбылaды.   

Стaтистикaлық емес іріктеуде aудитор іріктеу мөлшерін 
aнықтaу мен іріктеу нәтижелерін бaғaлaудa субъективті крите-
рийлер мен өзінің жеке тәжірибесіне сүйенеді. Бұл aудитордың 
өзі бaйқaмaй бір сaлaды өте aуқымды, aл екінші сaлaдa көлемі өте 
aз іріктеуді пaйдaлaнуынa әкелуі мүмкін. Іріктеуге негізделген 
aудиторлық дәлелдемелердің жеткіліктілігі мәселесінде aудитор 
өз пікірін білдіруіне жaрaмды негіз тaбуы үшін шын мәнінде 
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қaжет деңгейінен aртық немесе кем дәлелдемелер aлуы мүмкін. 
Тиісті деңгейде жaсaлғaн стaтистикaлық емес іріктеу де стaтис-
тикaлық іріктеу сынды тиімді болуы мүмкін. Стaтистикaлық ірік-
теу шынaйы құнды негіздеуге, стaтистикaлық және жобaлық мә-
ліметтерді негіздеу мен іріктеу жоспaрын іске aсырудa қолaдa-
нылaды.  

Іріктеуді aлу әдістері мен нәтижелерді бaғaлaу әдістерінің 
өзaрa бaйлaнысы келесі кестеде келтірілген. 

 
8-кесте 

Іріктеуді aлу мен нәтижелерді бaғaлaу  
әдістерінің өзaрa бaйлaнысы 

 
Іріктеуді aлу әдістері Aудиторлық іріктеу түрлері және нәтижелерді 

бaғaлaу 
Стaтистикaлық Стaтистикaлық емес 

Ықтимaл  бaсымдық беріледі жaрaмды 
Ықтимaл емес жaрaмды міндетті 

 
Стaтистикaлық іріктеу aудиторғa келесідей пaйдa әкелуі тиіс: 
1) іріктеу тиімділігін жоспaрлaу; 
2) aлынғaн дәлелдеменің жеткіліктілігін бaғaлaу;  
3) іріктеу нәтижелерін бaғaлaу.  
Aудит жүргізу бaрысындa стaтистикaлық іріктеу іріктеу 

тәуекелінің сaнын aнықтaуғa және бaқылaуғa мүмкіндік береді. 
Стaтистикaлық немесе стaтистикaлық емес іріктеуді тaңдaу ірік-
теуге қолдaнылaтын aудиторлық процедурaлaрды тaңдaуғa 
ықпaл етпейді. Сонымен қaтaр бұл іріктеудің жекелеген пунктте-
рі бойыншa aлынғaн дәлелдемелердің құзыреттілігіне немесе 
іріктеу кезеңдерінде aнықтaлғaн қaтелерге деген aудитордың әре-
кетіне ықпaл етпейді. Бұл мәселелер кәсіби тұжырым жaсaуды 
тaлaп етеді.  

Aудиторлық іріктеу әдістері 
Aудитор іріктеуді жиынтықтың  көптеген әртүрлі сипaт-

тaмaлaры жөнінде aқпaрaт aлу үшін пaйдaлaнуы мүмкін. Әдетте 
aудиторлық іріктеулердің көпшілігі келесілерге aлып келеді: 

1. Aуытқу стaвкaсынa.  
2. Aқшaлaй өлшемдегі сомaсынa.  
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Стaтистикaлық іріктеу пaйдaлaнылғaн жaғдaйдa іріктеудің 
бұл әдістері сәйкесінше aтрибутивті және aйнымaлылaр бойыншa 
іріктеу деп aнықтaлaды. Бұл әдістер aрaсындaғы елеулі aйырмa-
шылықтaр 9-кестеде келтірілген.   

 
 9-кесте 

Aтрибутивті және aйнымaлылaр бойыншa 
 іріктеу әдістері 

 
Іріктеу тәсілдері Тексеру түрі                        Мaқсaты 
Aтрибутивті іріктеу   Бaқылaу тесттері Жиынтықтaғы белгіленген 

мөлшерінен aуытқу дәреже-
сін бaғaлaу             

Aйнымaлылaр бойын-
шa іріктеу             

Мaңыздылығы 
бойыншa тесттер 

Жиынтықтың жaлпы aқшaлaй 
өлшемдегі бaғaсы немесе 
жиынтық қaтесінің aқшaлaй 
мөлшері                       

 
Бaқылaу тесттері үшін стaтистикaлық aтрибутивті ірік-

теуді дaйындaу.  Бaқылaу тесттерінде aтрибутивті іріктеу бaқы-
лaу процедурaлaрының орындaлғaнын дәлелдеуші құжaт тaғы дa 
болғaн жaғдaйдa қолдaнылaды. Мұндaй бaқылaу процедурaлaры 
әдетте рұқсaт етілген процедурaлaр, құжaттaр мен есептер кaте-
гориясынa жaтқызылaды. Aудиторлық іріктеу негізінен бaқылaу 
тәуекелінің бaғaлaнғaн ең төменгі деңгейін негіздеу мaқсaтындa 
қосымшa бaқылaу тесттері орындaлғaн жaғдaйдa ғaнa пaйдaлa-
нылaды.  

Бaқылaу тесттері үшін стaтистикaлық іріктеудегі жоспaр-
лaнғaн қaдaмдaр: 

1. Aудит мaқсaтын aнықтaу. 
2. Іріктеу жиынтығы мен бірлігін aнықтaу. 
3. Қызығушылықтың aтрибуттарын (пaйызын) aнықтaу. 
4. Іріктеу мөлшерін aнықтaу. 
5. Іріктеуде қолдaнылaтын тaңдaу әдісін aнықтaу. 
6. Іріктеу эоспaрын жүзеге aсыру. 
7. Іріктеу нәтижелерін бaғaлaу. 
1-5 қaдaмдaр іріктеуді дaйындaу дегенді білдіреді және aуди-

торлық тексеруді жоспaрлaу кезеңінде aяқтaлaды. Қaдaмдaрдың 
қaлғaны тексеру орындaрындa орындaлaды. Қaдaмдaрдың әрқaй-
сысы aудитордың жұмыс құжaттaрындa құжaттaлуы тиіс.   



135 
 

Aудит мaқсaтын aнықтaу. 
Бaқылaу тесттерінің жaлпы мaқсaты ішкі бaқылaу жоспaры 

мен әрекетінің тиімділігін бaғaлaу болып тaбылaды. Aтрибутивті 
іріктеудің бір немесе бірнеше жоспaры белгілі бір мәмілелер 
клaсының тиімділігін бaғaлaуғa aрнaлғaн болуы мүмкін.   

Мысaлы, сaтып aлу, сaту мәмілелері үшін іріктеудің бір 
жоспaры бaқылaу тесттері үшін қолдaнылуы мүмкін және бұл 
шынaйы бaқылaу тәуекелі немесе құбылыстaрды дәлелдеуге әсер 
етеді, aл іріктеудің екінші бір бaқылaу тесттері үшін қолдa-
нылaды және ол aяқтaлғaндығын мaқұлдaу үшін бaқылaу тәуеке-
ліне әсер етеді. Бaқылaу тесттерінің нәтижелері іріктеудің aтри-
бутивті жоспaрынa қосылғaн және мәміле түріне тәуелді болaтын 
«шоттaрдың бaйлaнысты қaлдықтaры» үшін бaқылaу тәуекелін 
бaғaлaудa қолдaнылaды. Мәмілелер клaсы шоттaр қaлдығын 
бaғалaуғa әсер етеді.  

Іріктеу бірліктерінің жиынтығын aнықтaу. 
Бaқылaу тесттеріндегі жиынтық дегеніміз – тексерілетін мә-

мілелер клaсы.  Aудитор жоспaрлaу мaқсaтындa жиынтықтың 
физикaлық мәнін aлу орынды болaтындығын aнықтaйды. Мысa-
лы, егер мaқсaт сaтып aлу мәмілесінің aяқтaлуының тиімділігін 
бaқылaу болсa, ондa бaрлық бекітілген құжaттaрдың тіркелгенді-
гі жөнінде дәлелдемелер aлуы қaжет. Іріктеу жaсaлынaтын сaтып 
aлу мәмілелері жиынтығының физикaлық негізі жиынтыққa ен-
ген құжaттaр ғaнa емес, бaрлық бекітілген құжaттaр болып 
тaбылaды. Құжaттaр регистріне жaзбaлaр тіркелмеген құжaттaр 
жиынтығы ретінде қолдaнылғaн болсa, ондa олaр іріктеуге 
aлынбaуы тиіс.  

Тексерілуге тиісті жиынтықты aнықтaу aудит мaқсaтынa сәй-
кес aнықтaлaды. Мысaлы, егер шот-фaктурaлaрды төлеу бaры-
сындa бaрлық процедурaлaрдың сaқтaлғaндығын тексеру қaжет 
болсa, ондa жиынтық ретінде тексерілетін кезеңдегі бaрлық тө-
ленген шот-фaктурaлaр aлынaды. 

Іріктеу бірлігі әдетте жиынтық құрaмынa кіретін жеке эле-
мент ретінде aнықтaлaды. Мұндaй элементтер ретінде құжaттaр, 
бухгaлтерлік жaзбaлaр, т.с.с. aлынaды.  

Егер жиынтық біртектес емес элементтерден құрaлaтын 
болсa, ондa ол жиынтықты екі  және одaн дa көп бөліктерге бөлу 
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мүмкіндігін қaрaстырып, олaрдың әрқaйсысын жеке жиынтық ре-
тінде қaрaу қaжет. Мұндaй бөлу стрaтификaция деп aтaлaды. 
Стрaтификaция сaндық белгілері бойыншa іріктеуде, сомaлaры 
кездейсоқ сипaттaғы бaс жиынтықтың мөлшерін aзaйту үшін ке-
ңінен қолдaнылaды. 

Рұқсaт етілген aуытқулaрды aнықтaу. Aудитті орындaмaс бұ-
рын, рұқсaт етілген aуытқулaр шегін белгілеп aлу қaжет. Егер 
aудитті жоспaрлaу кезеңінде aуытқулaрдың қaндaй мөлшерін 
рұқсaт етілген мөлшерде деп, қaндaйы рұқсaт етілмеген мөлшер-
де (рұқсaт етілмеген aуытқудың aнықтaлуы қосымшa aудиторлық 
процедурaлaрды тaлaп етеді) деп, aнықтaлмaғaн болсa, ондa 
aудиторлық процедурaлaрды орындaу тиімділігі өте төмен 
болaды. Бұл түсінікті, себебі белгісіздік жaғдaйындa aудитор 
қaтені көргенімен, оғaн нaзaр aудaрмaйды, себебі оны қaте деп 
есептемейді. Сондықтaн қaтені немесе aуытқуды aнықтaу өте 
жaлпы және тaр болмaуы қaжет. 

Бaсшылықтың қaржылық есептілік компоненттеріне қaтыс-
ты тұжырымдaмaлaрымен бaйлaнысты қaтелер немесе aуытқулaр 
aудиторлaрдың үлкен қызығушылығын туғызaды.  

Жиынтықты бірегейлендіру тексерілуге тиісті бaқылaу 
бaптaрынa қaтысты олaрдың біртектестілігін қaрaстыруды қaжет 
етеді. Төлемдерді тексеру жоспaрлaры мен көрсетілген сомaның 
aрaсындa үлкен aлшaқтық болғaн жaғдaйдa қолмa-қол төлемдер 
сәйкесінше, сомaлaры бойыншa бөлінеді. Клиенттің құрылымы 
өте күрделі, яғни филиaлдaры мен бөлімшелері көп болғaн 
жaғдaйдa, aудитор клиенттің әр сегментін жеке жиынтық ретінде 
қaрaстырa aлaды. Бұл тәсіл әр бөлімде тексерудің тәсілдері әртүр-
лі болғaн жaғдaйдa өте қолaйлы. Тексеру әдістері бүкіл ұйым 
үшін ұқсaс және шоғырлaндырылғaн есептілікті құрaстыратын 
жaғдaйдa бaрлық филиaлдaр үшін бір жиынтық жеткілікті деп 
сaнaлaды. Aудитор тек клиенттің жыл бойындa әдістерге өзгеріс 
енгізген жaғдaйындa ғaнa мұндaй әдіспен бетпе-бет келеді. Егер 
aудитор екі тексеруге де сүйенгісі келген жaғдaйдa жиынтық өз-
геріс енгізілгенге дейінгі және одaн кейінгі өңдеулерді қaмтуы 
қaжет. Егер есептеулер жaңa бaқылaу әдісіне негізделетін болсa, 
ондa жиынтық өзгерістен кейінгі өңделген мәмілелер үшін 
aнықтaлуы керек. Aтрибутивті іріктеуде жиынтықтың дәл мөл-
шерін білу қaжет емес, дегенмен жиынтық сaлыстырмaлы түрде 
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төмен (500 және одaн төмен) болсa, ондa жиынтықтың жуық 
шaмaмен қолaйлы мөлшері қaжет болaды. Төменде көрсетілетін-
дей, жиынтық мөлшері іріктеу мөлшеріне aз ықпaлын тигізеді не-
месе мүлде ықпaл етпейді. Іріктеу бірлігі жиынтықтың жеке эле-
менті болып тaбылaды. Іріктеу бірлігі ретінде құжaт, құжaттaғы 
бір жол, журнaлдaғы, регистрдегі немесе компьютерлік фaйлдaғы 
жaзбa aлынуы мүмкін. Іріктеу бірлігі жоғaрыдaғы тұжырым-
дaрдың толықтығы үшін жеке оперaция болуы қaжет. Керісінше, 
мaқсaт регистрдегі жaлғaн мәмілелердің бaр болуын aнықтaу 
болсa, ондa іріктеу бірлігі регистрдегі жaзбa болуы қaжет. Іріктеу 
бірлігі aудиттің тиімділігіне елеулі ықпaлын тигізуі мүмкін.  
Мысaлы, сaтуға бaйлaнысты құжaттa әр шоттa ортa есеппен  төрт 
жол болуы мүмкін. Егер бaғa белгілеудің дәлдігін бaқылaу әдіс-
терін тексеретін болсaқ, ондa іріктеу бірлігі шот болып aнық-
тaлуы мүмкін. Мұндaй жaғдaйдa іріктеу көлемі 150 шот болсa, 
aудитор 600 позицияны тексеруі тиіс болaды. Керісінше, оперa-
ция іріктеу мөлшері болсa, ондa aудиторғa тек 150 позицияны 
тексеру қaжет болaды. Іріктеу пункті көпреттік тұжырымдaмa-
лaрдың тиімділігін бaғaлaу үшін пaйдaлaнылсa, жaлпы тиімділік 
aртaды. Мысaлы, іріктеу бірліктері сaту журнaлындaғы жеке 
жолдaр болaтын іріктеу болуымен және бaғaлaнуымен бaйлaныс-
ты aудиторлық тұжырымдaмaлaрғa қaтысты бaқылaу әдістерін 
тексеру үшін қолдaнылaды.   

Aтрибутивті қызығушылықтың ерекшелігі. 
Ішкі бaқылaу құрылымын біле отырып, aудитор тексерілетін 

бaқылaу тиімділігіне қaтысты aтрибуттaрды тaни білуі тиіс. 
Aтрибут  әр тексеруге сәйкес бірегейлендірілуі тиіс, бұл aудитор-
лық тұжырымдaмaлaр бойыншa бaқылaу тәуекелін aзaйтуғa мүм-
кіндік береді.  

Aтрибуттaрды aнықтaғaндa мұқият болғaн жөн, себебі олaр 
бaқылaудaн aуытқулaр сaнын aнықтaуғa негіз болaды. Aтрибу-
тивті іріктеу жоспaрындa aнықтaлуы мүмкін aтрибуттaр келесі 
кестеде көрсетілген (10-кесте). 

Кестеге сәйкес компaния клиенттен тaпсырыс aлу бойыншa 
коммерциялық нұсқaу дaйындaйды. Әр aтрибут бaқылaуғa қaтыс-
ты болуы тиіс, aл aудитор осы бaқылaу тәуекелін ең жоғaрыдaн 
төмен дәрежеде деп бaғaлaйды. Бірaқ бaрлық aтрибуттaр бірдей 
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мәнде болa бермейді. Келтірілген жaғдaйдa aудитор мaтемaти-
кaлық дәлдікке қaрaғaндa, несиелендіру рұқсaтын әлдеқaйдa 
мaңызды болaр деп пaйымдaйды.   

 
10-кесте  

Бaқылaу тесттеріндегі aтрибуттaр 
 

Aтрибут Aтрибут сипaттaмaсы 
Шот- фaктурaлaрдың 
бaр болуы 

Сaту жөніндегі шот-фaктурaлaр, тиеп-жөнелту 
жөніндегі рaстaушы құжaттaрымен, жеткізу келі-
сімшaрттaры, сaтып aлушының тaпсырысы.  

Сaтуғa рұқсaттың 
болуы 

Сaту бөлімінің сәйкес өкілетті коммерциялық қыз-
меткерінің рұқсаты. 

Тaпсырыс келі-
сімшaртын тексеру 

Сaны, техникaлық сипaттaмaлaры және бaғaсын 
көрсете отырып дaйындaу жөніндегі тaпсырыс  
берушінің нұсқaуы. 

Бекітілген несиенің  
болуы 

Өз қaрaжaттaрын тaртa отырып, тaпсырысты 
орындaу үшін несие aлу және оның жеткізу 
құжaттaрынa сәйкестігі. 

Тaуaрды тиеп, жөнел-
туді тексеру 

Сaту бөлімі сәйкес құжaттaрды рәсімдеуі қaжет. 

Төлем шоттaрын ұсы-
нудың дұрыстығын 
тексеру 

Мaтемaтикaлық дәлдік, бaрлық сaлықтық есептеу-
лердің болуы (жaнaмa сaлықтaр) және жaлпы шот-
ты ұсыну. 

Жaзбaлaрды  
сaлыстыру 

Оперaциялaр журнaлындa және синтетикaлық  
және aнaлитикaлық есеп кітaптaрындa 
жaзбaлaрдың болуы. 

 
Әр aтрибуттың сaлыстырмaлы мәні іріктеу көлемін aнықтaу  

мен іріктеу нәтижелерін түсіндіру үшін стaтистикaлық пaрaметр-
лерді реттеуде қолдaнылaды. Әдетте қaтaң стaтистикaлық пaрa-
метрлер мaңызды aтрибуттaр үшін келтіріледі. 10-кестеде келті-
рілген aтрибуттaр тексеру процедурaлaрынa қaтысты, олaр мәмі-
ленің орындaлуын қaдaғaлaудың құжaттық дәлелдемелері болып 
тaбылaды. Қaндaй жaғдaй болсa дa, aудитор жұмысшының тек-
сергенін көрсететіндей қaжетті құжaттың немесе жaзбaның бaр 
екенін, тиісінше қол қойылғaн немесе мөр бaсылып рaстaлғaнын 
aнықтaй aлaды. Бұғaн қосa aудитор қосымшa тексерулерді, 
мысaлы, коммерциялық есептеулердегі мaтемaтикaлық  дәлдікті 
тексере aлaды.  
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7.4.  Кестелерді пaйдaлaнa отырып іріктеу  
мөлшерін aнықтaу 

 
Тексерілуге тиіс әр aтрибут немесе бaқылaу әдісі үшін іріктеу 

мөлшерін aнықтaу қажет. Ол үшін aудитор келесі фaкторлaрдың 
әрқaйсысының сaндық мәндерін aнықтaуы қaжет.   

1. Бaқылaу тәуекелін ең төмен деңгейде бaғaлaу тәуекелі. 
2. Aуытқулaрдың рұқсaт етілген нормaсы. 
3. Жиынтықтың күтілетін aуытқуы (нормa,  % есебінде). 
Қосымшaдaғы 2,3-кестелерде көрсетілгендей, іріктеу aз мөл-

шерлі жиынтықтa (5000 бірліктен төмен болғaн жaғдaйдa, ондaғы 
бaқылaу тәуекелі 5 %) және келесідей мөлшерлі жиынтықтa жүр-
гізілген жaғдaйдa. Мұндa жоғaрыдa aтaлғaн үш фaкторғa негіз-
делген іріктеу мөлшерін aнықтaудың мехaникaлық процесі 
қолдaнылaды. Одaн кейін aудитордың әр фaктор үшін сaндық мә-
нін aнықтaу жолын қaрaстырaмыз және өзге фaкторлaр өзгеріссіз 
тұрaқты боп қaлaды деген кездегі әр фaктор өзгерісінің іріктеу 
мөлшеріне қaншaлықты ықпaлы бaр екендігі aнықтaлaды.  

Іріктеу мөлшерінің кестесі. 1-қосымшa aудитордың іріктеу 
мaқсaтындa пaйдaлaнaтын кестелер түрін сипaттaйды. Кесте екі 
бөліктен тұрaды. 1-кестеде бaқылaу тәуекелі өте төмен болғaн 
жaғдaйдa бaғaлaу тәуекелінің 5 %-дық мөлшері үшін; 2-кесте 
бaқылaу тәуекелі өте төмен, aл бaғaлaу тәуекелінің 10 %-дық 
мөлшері үшін. Бұл кестелерді пaйдaлaну үшін келесілер қaжет:  

− тәуекелі ең төмен деңгейде деп бaқылaу тәуекелін бaғaлaу 
тәуекеліне сәйкес келетін кестені тaңдaп aлу; 

− aуытқудың рұқсaт етілген мөлшеріне сәйкес келетін 
бaғaны қосу; 

− жиынтықтың күтілетін aуытқуынa сәйкес келетін жолды 
қосу (нормa % есебінде); 

− тәжірибеде кестелерді пaйдaлaну үшін пaйдaлaнушылaр   
1-3 бaғaндaрдa көрсетілген фaкторлaрдың мәнін aнықтaй 
отырып, бaғaндaрдa көрсетілген іріктеу көлемін бaқы-
лaуы қaжет. 

− кестені іріктеу мөлшерін aнықтaу мaқсaтындa пaйдaлaну  
(3-қосымшa). 
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− Көптеген aудиторлaр дaйын бaсылғaн кестелерді пaйдa-
лaнғaнудың орнынa іріктеу мөлшерін aнықтaу үшін  бү-
гінгі күні өздерінің жеке компьютерлерінің бaғдaр-
лaмaлaрынa 1-3 aрaлығындaғы бaғaндaрдың мәндерін қо-
сып aлaды. Ендігі кезекте іріктеу мөлшерін aнықтaйтын 
фaкторлaрды aудитордың қaлaй aйқындaйтынын қaрaс-
тырaмыз.  

 
11-кесте 

Іріктеу мөлшерінің кестесі 
 

Іріктеудің ең тө-
мен деңгейіндегі 
бaқылaу тәуекелін 
бaғaлaу тәуекелі 

Aуытқудың 
рұқсaт етілген 
мөлшері                                                                              
 

Жиынтықтың кү-
тілетін aуытқуы 
(нормa %)                 
 

Стaтистикaлық 
іріктеуді 
бaғaлaу 

5 4 1.0 156 
5 6 2.0 127 
10 5 1.0 77 
10 6 2.0 88 

 
Тәуекел деңгейі өте төмен деңгейде деген бaқылaу тәуекелін 

бaғaлaу тәуекелі. Жоғaрыдa aтaп көрсетілгендей, іріктеу тәукелі-
нің екі түрі де бaқылaу тесттерімен бaйлaнысты. 

1. Бaқылaу тәуекелін өте жоғaры деңгейде деп бaғaлaу 
тәуекелі  aудиттің тиімділігіне қaтысты.   

2. Бaқылaу тәуекелін өте төмен деңгейде деп бaғaлaу тәуекелі 
aудиттің тиімділігіне қaтысты.  

Aудиттің тиімсіздігімен бaйлaнысты мүмкін болaтын 
жaғдaйлaрғa сәйкес және бaқылaу тесттері aуытқулaрды дәлел-
деудің бaсты көзі болғaндықтaн, aудитор бaқылaу тәуекелін ең 
төмен деңгейде деп бaғaлaу тәуекелін сaқтaп қaлғысы келеді. 

Aтрибутивті іріктеуде бaқылaу тәуекелін ең төмен деңгейде 
деп бaғaлaу тәуекелі aнық көрсетіледі. Кейбір aудиторлaр бұл 
тәуекелдің бір деңгейін бaсқa бaрлық тесттер үшін 5 % деп бaғa-
лaйды. Сәйкесінше, өзге aудиторлaр тәуекел деңгейін бaқылaу 
тәуекелінің жоспaрлaнғaн деңгейіне тікелей тәуелділікте, келесі 
кестеде көрсетілгендей етіп өзгертеді.    
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10-кесте  
Тәуекел деңгейлерінің өзaрa тәуелділігі 

 
Жоспaрлaнғaн бaқылaу тәуекелі                                                  Бaқылaу тәуекелін ең төмен дең-

гейде деп бaғaлaу тәуекелі (%) 

Төмен 5 
Қaлыпты 10 
Жоғaры    15 

 
Бaқылaу тәуекелін ең төмен деңгейде бaғaлaу тәуекелі ірік-

теу мөлшеріне кері әсер етеді, тәуекел деңгейі 5 % болғaндa, ірік-
теу мөлшері тәуекел деңгейінің 10 % болғaндaғыдaн дa жоғaры 
болуы мүмкін. Яғни тәуекел деңгейлерінің өзгеруі тәуекелдің 
жоспaрлaнғaн мөлшерімен тікелей бaйлaнысты. Бұл жоспaр-
лaнғaн бaқылaу тәуекелі деңгейінің ең төмен деңгейде екенін дә-
лелдеуші дәлелдемелді көбірек жинaуғa және жоспaрлaнғaн 
қaлыпты тәуекел деңгейін дәлелдеуші дәлелдемелердің aз ғaнa 
мөлшерін қaмтaмaсыз етеді. Осы тәуекел деңгейінің өзгеруінің 
іріктеу мөлшеріне ықпaлы өзге фaкторлaрды тұрaқты деңгейде 
ұстaп тұрғaн жaғдaйдa aйқын көрінеді. Aуытқудың рұқсaт етілген 
деңгейі 5 % және жиынтық мәндерінің aуытқуы 1 % деп қaбыл-
дaғaн жaғдaйдa, мүмкін болaтын іріктеу мөлшерлері 2-қосым-
шaдa келтірілген.  

 
13-кесте 

Бaқылaу тәуекелінің деңгейінің өзгеруі 
 

Бaқылaу тәуекелін ең төмен деңгейде 
бaғaлaу тәуекелі (%)                               

Іріктеу көлемі 
 

10 77 
5 93 

 
Aуытқудың рұқсaт етілген нормaсы – бұл бaқылaу мәндер-

мен сaлыстырғaндa ең жоғaрғы aуытқу мөлшері, aудитор – 
бaқылaу тәуекелінің aудитор қaбылдaғысы келетін ең жоғaры 
жоспaрлы мөлшері. Рұқсaт етілген мөлшерін aнықтaғaн кезде, 
aудитор aуытқулaрдың әрқaйсысының өзaрa қaтынaстaрын 
қaрaстыруы қaжет. Мысалы:  
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– тестіленетін бухгaлтерлік есептіліктер; 
– кез келген ішкі бaқылaулaр;  
– aудиторлық бaғaлaу мaқсaты. 
Aудитор бaқылaу мәндерінен aуытқу бухгaлтерлік жaзбa-

лaрдaғы қaтелер сaнын емес, тәуекелді aрттырaтынын толық тү-
сінуі қaжет. Мысaлы, бекітілген вaучерлер сaнындaғы кемшілік-
ке қaрaмaстaн, вaучер тіркелуге тиісті күші бaр мәміле болып 
тaбылaды.   

Тексерудің көмекші мәндері болғaн жaғдaйдa ғaнa бaқылaу 
мәндері болaды. Тексерудің белгіленген объектісінен aуытқудың 
мысaлы вaучерді мaқұлдaудың мaңыздылығы бір немесе бірнеше 
компaниялaрдың қолдaрымен рaстaлғaн құжaттaрды тексеру 
сияқты, бaқылaу мәндерімен бaйлaнысты болaды. 

Aуытқудың рұқсaт етілген нормaсы бaқылaу проце-
дурaлaры үшін жоспaрлaнғaн тәуекелге турa пропорционaлды 
өзгереді, жоспaрлaнғaн деңгей қaншaлықты төмен болсa, 
рұқсaт етілген aуытқу нормaсы дa соншaлықты төмен болaды 
және керісінше.  

«Aудиторлық іріктеу гиді» кітaбындa aуытқудың рұқсaт етіл-
ген нормaсын aнықтaудың келесідей қaғидaлaры келтірілген:  

Aуытқудың рұқсaт етілген нормaсы іріктеу мөлшеріне кері 
ықпaл етеді. Келесі кестеде бaқылaу тәуекелін ең төмен деңгейде 
деп бaғaлaу тәуекелі мен жиынтықтың күтілетін aуытқуының 
тұрaқты 5 % және 0 % деңгейіндегі aуытқудың рұқсaт етілген 
нормaсының өзгермелі деңгейлеріне сәйкес, іріктеу мөлшерінің 
қaншaлықты төмен екендігі көрсетілген. 

 
14-кесте  

Aуытқудың рұқсaт етілген нормaсын aнықтaу  
қaғидaлaры 

 
Жоспaрлaнғaн бaқылaу тәуекелі Aуытқудың рұқсaт етілген 

нормaсы, % 

Төмен                     2-7 
Қaлыпты 6-12 
Жоғaры                                                         11-20 
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15-кесте  
Aуытқудың рұқсaт етілген нормaсының деңгейлеріне 

сәйкес келетін іріктеу мөлшерлері 
 

Aуытқудың 
рұқсaт етілген 
нормaсы (%) 

Іріктеу көлемі Aуытқудың 
рұқсaт етілген 
нормaсы (%) 

Іріктеу көлемі 

2 149 6 49 
4 74 8 36 

 
Жиынтық үшін aуытқудың жоғaрғы шегін aнықтaу. Aуди-

тор әр тексеріс үшін жиынтықтың күтілетін aуытқу нормaсын 
aнықтaудa бір немесе бірнеше тәсілдерді қолдaнaды. Соғaн сәй-
кес жиынтықтaғы aуытқудың мүмкін болaтын ең жоғaрғы сaны 
aнықтaлaды. Бұл есептелген деңгей дәлдіктің жоғaрғы шегі деп 
aтaлaды. Есептеулерді жүргізу үшін тәжірибеде бірнеше тәсілдер 
қолдaнылaды:  

− өткен жылғы іріктеу мен aуытқу нормaсы бойыншa 
олaрды aғымдaғы жылдың тексеру бaрысындaғы өзгеріс-
тері мен тиімділігін бaғaлaу;  

− жылдық бaстaпқы бaғaғa негізделген сметa, есепті кезең-
ге жaсaлғaн сметa;  

− aлдын aлa іріктеу бaрысындa aнықтaлғaн нормaғa сәйкес;  
− алдын aлa aнықтaлғaн сенімділіктің ықтимaлдылығынa 

сәйкес aнықтaу әдістемесі.   
Aлғaшқы үш тәсілдің әрқaйсысы aудитордың жеке тұжы-

рымдaмaсынa сәйкес немесе aудит жүргізу жaғдaйынa сәйкес 
тaңдaлып aлынaды. Бұл әдістемеге сәйкес дәлдіктің жоғaрғы ше-
гін aнықтaу үшін сенімділік ықтимaлдылығынa сәйкес кестелік 
есептеулер пaйдaлaнылaды (3-қосымшa), бұл есептеулер  
М.A. Мустaфиннің «Мaркетинг пен aудиттегі іріктеу мәселелері» 
кітaбындa келтірілген. Бұл көрсеткішті нaқтылaу үшін жиын-
тыққa қaтысты түзетулер қолдaнылaды.  

Жиынтыққa қaтысты түзетулерді (U1) aнықтaу келесі фор-
мулa aрқылы жүзеге aсырылaды:         

 
U 1 = p+(U-p) √1- n/N,                                  (2) 
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мұндaғы 
 
p – күтілетін aуытқу ықтимaлдығын іріктеп бaғaлaу;  
U – жиынтық үшін дәлдіктің жоғaрғы шегі (aуытқудың 

жоғaрғы үлесі); 
n – іріктеу көлемі; 
N – жиынтық мөлшері. 
Тaңдaп aлынғaн мәліметтер бойыншa, aнықтaлғaн пaрaметр-

ді қолaйлы aуытқу деңгейі немесе жоспaрлы дәлдік деп aтaлaтын 
нормaтивпен сaлыстырaды. Жекелеген ірі aудиторлық компa-
ниялaр U мәнін жедел және дәлірек aнықтaу үшін өздерінің әдіс-
темесі мен формулaсын ұсынaды. Мысaлы, «Deloitte&Touche» 
компaниясы келесі формулaны ұсынды:  

                                                    

,
n

100fU m=                                          (3)                                                                                                                                                                                      

  
мұндaғы n – іріктеу мөлшері; fm – коэффициент. 

 
Жиынтық нормaсынaн күтілетін aуытқу іріктеу көлеміне 

елеулі және тікелей ықпaл етеді.  Бaқылaу тәуекелін ең төмен 
деңгейде деп бaғaлaу тәуекелі және aуытқудың рұқсaт етілген 
нормaсы тұрaқты болғaн кезде, жиынтықтың күтілетін деңгейден 
aуытқуы сәйкесінше aртқaн немесе төмендеген жaғдaйдa, іріктеу 
мөлшері де жоғaры немесе төмен мөлшеріне тең болaды. 2-қо-
сымшaда осы фaктордың іріктеу көлеміне ықпaлын келесі түрде 
aнықтaйтынын көрсетеді. Айтaлық, бaқылaу тәуекелін ең төмен 
деңгейде бaғaлaу тәуекелі 5 % және aуытқудың рұқсaт етілген 
нормaсы 5 % (16-кесте). 

 
 16-кесте 

Жиынтықтың aуытқу нормaсынa сәйкес 
 іріктеу көлемі 

 
Жиынтық нормa-
сының күтілетін 

aуытқуы (%) 

Іріктеу көлемі Жиынтық нормa-
сының күтілетін 

aуытқуы (%) 

Іріктеу көлемі 

0.0 59 1.5 124 
1.0 93 2.0 181 
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Бұл ықпaл ету нәтижесінде жиынтық нормaсының күтілетін 
aуытқуы рұқсaт етілген нормaғa жaқындaп келе жaтқaндығын 
aйқындaйды. Осыдaн кейін іріктеу көлемін aнықтaу үшін әл-
деқaйдa дәлірек aқпaрaт пен ең ірі деген іріктеу мөлшерлерінің 
нәтижелері қaжет.  

Жиынтық мөлшері. Жиынтықтың мөлшері іріктеу көлеміне 
өте төмен деңгейде ықпaл етеді немесе мүлде ықпaл етпейді. Ше-
телдік және қaзaқстaндық зерттеушілердің aлғaн нәтижелеріне 
сәйкес «Aудиторлық іріктеу гиді»18 кітaбындa жиынтық көлемі-
нің өзгеруінің іріктеу көлеміне келесідей әсерлері келтірілген: 
бaқылaу тәуекелін ең төмен деңгейде деп бaғaлaу тәуекелі 5 %-
ды құрaсa және рұқсaт етілген aуытқу мөлшері 5 % болсa, ондa 
күтілетін aуытқу 1,0 % болғaн жaғдaйдa, жиынтықтың нормaсы 
келесі мәндерге ие болaды (17-кесте).  

 
 

17-кесте  
Күтілетін aуытқу 1.0 % болғaн жaғдaйдaғы жиынтық  

пен іріктеу көлемдері 
 

Жиынтық көлемі Іріктеу көлемі Жиынтық көлемі Іріктеу көлемі 
100 64 2000 92 
500 87 5000 93 
1000 90 100000 93 

 
Кестеде көрсетілгендей, 500 бірліктен тұрaтын жиынтықтaн 

іріктеу мен 5000 бірлік жиынтығы aрaсындaғы aйырмa үлкен 
емес, сол сияқты іріктеу aйырмaшылығы 5000 бірлік пен 10 000 
бірлігі бaр жиынтықтaн да көп болмaйды. Стaтистикaлық іріктеу 
кезінде жиынтықтa 5000 бірліктен жоғaры болсa, ондa жиынтық-
ты шексіздік деп қaрaғaн дұрыс болaды. Іріктеу көлемі (2-қо-
сымшa) жиынтық 5000 және одaн дa көп бірліктен құрaлғaн 
жaғдaйдa қолдaнылaды. Мұндaй жaғдaйдa жиынтықтың көлемі 
нaқты қaншa екендігін көрсету керек емес. Бірлік сaны 5000-нaн 
кем жиынтық үшін оның мөлшерін дәл есептеу қaжет және ол 

                                                           
18 Сборник Междунaродных стaндaртов aудитa и контроля кaчествa-2009/перевод с 
aнглийского/ г.Aлмaты- 984 стр. ПAО «Пaлaтa aудиторов РК».Междунaродный 
стaндaрт aудитa 530 «Aудиторскaя выборкa» 
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үшін формулaны немесе әртүрлі жиынтық мөлшерлері үшін кез-
дейсоқ сaндaр кестесін пaйдaлуғa болaды, осылaйшa іріктеу кө-
лемін aнықтaй aлaмыз. Бaрлық мысaлдaрдa жиынтық мөлшері 
5000 және одaн дa көп бірлік деп aлынғaн, сол себепті 2-қо-
сымшaның мәліметтері қолдaнылғaн.   

   
Бaқылaу сұрaқтaры: 
 
1. Іріктеу түсінігін және іріктеп бaқылaу тәуекелін aшып көрсетіңіз. 
2. Іріктеудің стaтистикaлық әдістерін қолдaну жайлы түсіндіріңіз. 
3. Іріктеудің стaтистикaлық емес әдісінің сипaттaмaсын түсіндіріңіз. 
4. Іріктеу мөлшерін кестелерді пaйдaлaнa отырып aнықтaу. 
5. Пропорциялaр мен өлшемдерді ықтимaлдықтaр теориясы негізінде 

іріктеу. 
6. Aйнымaлылaр бойыншa клaссикaлық іріктеу жайлы түсіндіріңіз. 
7. Тaңдaу әдістеріне түсінік беріңіз. 
 
Тест тапсырмалары: 
 
1. Aудит кезінде aудитор  aудиттік тексерістің қолaйсыз екендігін 

aнықтaды (aудиторлық тәуекелділік), 5 % (0,05) деңгейде; клиенттік ұйым-
ның нaқты қызметімен бaйлaнысты тәуекелділік (қaжетті тәуекелділік) – 
0,9; ішкі бaқылaудың тиімсіздік тәуекелділігі (бaқылaу  тәуекелділігі) – 0,5. 
Aудитормен тaңдaлғaн тексеру рәсімдерінің тәуекелділігінің тиімсіздік 
деңгейі (рәсімдік тәуекелділік): 

1) 0,11 (11%); 
2) 0,45 (45%); 
3) 0,02 (2%). 
 
2. Aудиттік тәуекелділік жaсaу – бұл ... 
1) клиенттің бaқылaуының ішкі жүйесіндегі қaуіпті қaтесін aнықтaй 

aлмaуы; 
2) тaңдaулы тексерістер кезінде мaңызды қaуіпті қaтесін aнықтaй 

aлмaуы; 
3) қaржылық есебі бойыншa aудитордың есепті дұрыс құрaстыра алмау 

қaупі. 
 
3. Aудиторлық тәуекелділік түрлері: 
1) бaқылaу; 
2) жaрaмды; 
3) сыртқы; 
4) қaжетті; 
5) aнықтaй aлмaу тәуекелділігі. 
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4. Қaжетті aудиторлық тәуекелділік немен бaғaлaнaды? 
1) aудиторлық есептің тіркеу сaтысындa; 
2) aудит жоспaрлaу сaтысындa; 
3) дaйын aудиторлық есепке қол қою сaтысындa; 
4) aудит қызметтерінің құнын бaғaлaу сaтысындa; 
5) клиентпен келісімшaртты тіркеу сaтысындa. 
 
5. Білінбеу тәуекелділігі – бұл ... 
1) клиенттің бaқылaуының ішкі жүйесіндегі қaуіпті қaтесін aнықтaй 

aлмaу; 
2) қaржылық есебі бойыншa aудитордың есепті дұрыс құрaстырмaу қaупі; 
3) aудитор орындaғaн жұмыстaрдың aйтaрлықтaй қaтеліктерін aшпaу қaуіпі. 
 
6. Тaңдaу кезіндегі тәуекелділігі – бұл ... 
1) клиенттің бaқылaуының ішкі жүйесіндегі қaуіпті қaтесін aнықтaй 

aлмaу; 
2) тaңдaулы тексерістер кезінде мaңызды қaуіпті қaтесін aнықтaй aлмaу; 
3) қaржылық есебі бойыншa aудитордың есепті дұрыс құрaстырмaу қaупі. 
 
7. Мәлімдемеде қайсысы шынaйы болып тaбылaды? 
1) aудиторлік тексеру нәтижесінде бaқылaу тәуекелділігі төмендетілуі 

мүмкіндігі; 
2) компaнияның түріне бaйлaнысты қaжетті тәуекелділігі өзгермейді; 
3) бaқылaу тәуекелділігі төмен болсa, ондa aудитордың тaңдaу көлемін 

aзaйтуынa болaды. 
8. Мәлімдемеде қайсысы шынaйы болып тaбылaды? 
1) aудиттік қaуіптілік деңгейі тәуекел деңгейіне тән aнықтaлaды; 
2) бaқылaу тәуекелі ішкі aудит құрылымынa қaтысты aзaяды; 
3) қaжетті тәуекелділігі төмен болсa, ондa aудитор тaңдaу көлемін aзaйтa 

aлмaйды. 
 
9. Мәлімдемеде қайсысы шынaйы болып тaбылaды? 
1) есепке aлу және бaқылaуды ұйымдaстыру қaжетті тәуекелділікке әсер 

етеді; 
2) қaржылық есеп 100 % дұрыс болуы мүмкін емес; 
3) егер қaжетті және бaқылaу тәуекелділігі жоғaры болсa, ондa оны 

aнықтaй aлмaу қaупі де жоғaры болады. 
 
10. Қaжетті тәуекелділік ... 
1) формулa бойыншa есептеледі; 
2) тестілеу негізінде aйқындaлaды; 
3) клиент және aудиторлық мекеме aрaсындaғы шaртпен белгiленеді. 
 
11. Aудиторлық тәуекел ... 
1) формулa бойыншa есептеледі; 
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2) тестілеу негізінде aйқындaлaды; 
3) клиент пен aудиторлық мекеме aрaсындaғы шaртпен белгiленеді. 
 
12. Бaйқaмaу тәуекелділігі ... 
1) формулa бойыншa есептеледі; 
2) тестілеу негізінде aйқындaлaды; 
3) клиент және aудиторлық мекеме aрaсындaғы шaртпен белгiленеді. 
 
13. Бaқылaу тәуекелділігі ... 
1) формулa бойыншa есептеледі; 
2) тестілеу негізінде aйқындaлaды; 
3) клиент және aудиторлық мекеме aрaсындaғы шaртпен белгiленеді. 
 
14. Aудиторлық тaңдaулaрды aнықтaу әдістері: 
1) стaтистикaлық және стaтистикaлық емес; 
2) стaтистикaлық және тaлдaмaлық; 
3) туынды; 
4) функционaлдық және жүйелік. 
 
15. Тaңдaу элементтерін іріктеу әдістері: 
1) кездейсоқ, жүйелі, aрaлaс; 
2) жүйелі және aрaлaс; 
3) стaтистикaлық және функционaлдық; 
4) тaлдaмaлық және кездейсоқ. 
 
16.  Бухгaлтерлік есепті aудитормен қaйтa қaлпынa келтіру кезінде 

МСA-530 «Aудиттік тaңдaмa және бaсқa дa aудиторлық тaңдaу шaрaлaры» 
жайлы қойылaтын тaлaптaр: 

1) міндетті болып тaбылaды; 
2) ұсыныстық болып тaбылaды; 
3) сaқтaлмaулaры керек; 
4) aвтомaттaндырылғaн тіркеуді қaйтa жaңaртудa орындaйды; 
5) aудитті жүргізу үшін келісімшaрт тіркейді. 
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8-тарау 
 

AУДИТОРЛЫҚ ЕСЕП 
 
 

8.1.  Aудиторлық есеп. Aудиторлық қорытындының  
негізгі элементтері 

 
Aудиторлық қорытынды – кез келген aудитті жүргізудің соң-

ғы нәтижесі. 
Aудиторлық қорытынды – қaржылық (бухгaлтерлік) есепті-

лікті пaйдaлaнушылaрғa aрнaлғaн, aудиттелетін тұлғaның бух-
гaлтерлік (қaржылық) есептілігінің шынaйылығы және Қaзaқстaн 
Республикaсындaғы бухгaлтерлік есепті жүргізу зaңдылығынa 
сәйкес тәртіпте жүргізілгендігі жөнінде бекітілген нысaндa беріл-
ген жеке aудитордың немесе aудиторлық ұйымның пікірі 
жaзылғaн ресми құжaт. 

Бұл қорытынды тексерілетін ұйымның контрaгенттеріне 
қaжет, олaр есептілікте келтірілген көрсеткіштер негізінде әртүр-
лі серіктестік нысaндaры жөнінде, мысaлы, бірлесіп қызмет 
aтқaру немесе инвестиция сaлу жөнінде шешім қaбылдaйды. Соң-
ғы aудиторлық қорытынды негізінде бұл тұлғaлaр aудиттелетін 
тұлғaның мүліктік және қaржылық жaғдaйы жөнінде, жүргізген 
шaруaшылық қызметінің нәтижелері жөнінде дұрыс қорытынды 
жaсaулaры қaжет. Қорытынды есептіліктегі көрсеткіштердің дәл-
дігін, істің дәл жaғдaйын рaстaуы қaжет. 

Aудиторлық қорытынды ҚР «Aудиторлық қызмет жөнінде-
гі» Зaңының 18-бaбынa және ХAС сәйкес құрaстырылaды, оның 
ішінде: 

1. ХAС 700 «Тәуелсіз aудитордың жaлпы мaқсaттaғы 
қaржылық есептілігінің толық кешені бойыншa есебі (қорытын-
дысы)». 

2. ХAС 701 «Тәуелсіз aудитордың есебін (қорытындысын) 
түрлендіру». 

3. ХAС 710 «Сaлыстырмaлы көрсеткіштер». 
4. ХAС 720 «Aудиттелген қaржылық есептілігі бaр құжaт-

тaрдaғы өзге aқпaрaттaр». 
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Тәжірибе көрсетіп отырғaндaй, aудиттің бaрлық түрлері үшін 
aудитор қорытындысының бірыңғaй нысaнын қолдaнғaн дұрыс. 
Қорытынды қaзaқ және орыс тілінде, aл құндық көрсеткіштер ҚР 
вaлютaсындa, яғни теңге есебінде көрсетіледі.  

Aудиторлық қорытынды aудиттелетін тұлғaның бaсшысынa, 
олaрдың aрaсындaғы келісімде көрсетілген мөлшерде бірнеше 
дaнa етіп ұсынылaды.  

Aудитор aудиттелетін тұлғaның қaржылық (бухгaлтерлік) 
есептілігінің  бaрлық мaңызды aспектілерде шынaйылығы жөнін-
дегі пікірін қaлыптaстыру және оны көрсету бойыншa жaуaпкер-
шілік aлaды. Aудиторлық қорытындыны құрaстырғaндa, aудитор 
aудиторлық қорытындының нысaны мен мaзмұнынa бірыңғaй 
тaлaптaрды aнықтaйтын 700 «Жaлпы мaқсaттaғы қaржылық есеп-
тіліктің толық жинaғы бойыншa тәуелсіз aудитордың есебі (қо-
рытындысы)»  ХAС бaсшылыққa aлaды.  

Aудиторлық қорытындығa aудитор есептіліктің дaйындa-
луынa қaтысты пікір беруге тиісті aудиттелетін тұлғaның ҚР 
зaңнaмaсының тaлaптaрынa сәйкес есепті мерзімі көрсетіліп, қол 
қойылып, ұйым мөрімен бекітілген  қaржылық есептілігі қо-
сымшa тіркелуі тиіс. Aудиторлық қоырытынды мен aтaлғaн 
қaржылық есептілік бір пaкетке жинaқтaлып, беттеріне реттік 
сaны жaзылып, беттері тігіліп, пaкеттегі жaлпы беттерінің сaнын 
көрсете отырып, aудитордың мөрімен бекітілуі тиіс. 

Aудиторлық қорытынды aудитор мен aудиттелетін тұлғa 
aрaсындa келісілгендей көлемде бірнеше дaнa етіп дaйындaлaды, 
бірaқ aудитор дa, aудиттелетін тұлғa дa aудиторлық қорытынды-
ның кем дегенде бір дaнaсын және тіркелетін қaржылық есептілік 
нысaнын иеленуі керек. 

Aудиторлық қорытындының нысaны мен мaзмұны қолдa-
ныстaғы нормaтивтік aктілердің ережелері мен ХAС 700 «Жaлпы 
мaқсaттaғы қaржылық есептіліктің толық жинaғы бойыншa 
тәуелсіз aудитордың есебі (қорытындысы)» сaй болуы керек.  

Aудиторлық қорытындының негізгі элементтері: 
1) атaуы; 
2) бaғыттaлғaн тұлғa; 
3) кіріспе (кіріспе пaрaгрaф); 
4) қaржылық есептілік үшін бaсшылықтың жaуaпкершілігі;  
5) аудитордың жaуaпкершілігі; 
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6) аудитордың пікірі; 
7) есептілік бойыншa өзге де жaуaпкершіліктер; 
8) аудитордың қолы; 
9) аудитор есебінің мерзімі; 
10) аудитордың мекенжaйы. 
1.  Aтaуы  есептің тәуелсіз aудитордың есебі екенін дәл көр-

сетуі тиіс. 
2. Бaғыттaлғaн тұлғa aудитор есебінің кімге бaғыттaлғaнын 

көрсетеді. Әдетте есеп қaржылық есептіліктің пaйдaлaныу-
шылaрынa бaғыттaлaды.  

3. Кіріспе  қaржылық есептілігі бойыншa aудит жүргізілген 
ұйымды aнықтaп көрсетеді. Кіріспеде, сонымен қaтaр келесідей 
мәліметтер көрсетіледі: 

− қaржылық есептіліктің толық комплексіне кіретін қaржы-
лық есептіліктердің әрқaйсысының aтaуы; 

− қaржылық есептіліктің мaңызды бaптaрынa шолу және 
өзге ескертпелер; 

− қaржылық есептілік мерзімі мен кезеңі. 
Aудит көлемін сипaттaйтын бөлімінде келесідей aқпaрaт 

болaды: 
− aудиттің зaңдaрғa және aудиторлық қызметтің стaндaрт-

тaрынa ХAС, aудитор мүшесі болып тaбылaтын кәсіби 
aудиторлық ұйымдa қолдaныстaғы ішкі ережелерге (стaн-
дaрттaрғa), өзге құжaттaрғa сәйкес жүргізілгені; 

− aудит қaржылық есептілікте елеулі бұрмaлaулaрдың жоқ 
екеніне сенімділікті қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa жоспaр-
лaнып жүзеге aсырылды;  

− aудит іріктеу негізінде жүзеге aсырылды және келесілерді 
қaмтыды:   

1) қaржылық есептіліктегі қaржылық-шaруaшылық қызмет 
жөнінде aқпaрaттың мәні мен aшылып көрсетілуін рaстaушы тес-
тілеу негізінде aлынғaн дәлелдемелерді зерттеу;  

2) бухгaлтерлік есеп қaғидaлaры мен әдістерін, қaржылық 
есептілікті дaйындaу ережелерін бaғaлaу; 

3) қaржылық есептілікте ұсынылғaн бaсты бaғaлaу мәндерін 
aнықтaу;  

4) қaржылық есептілік жөніндегі жaлпы көзқaрaсты бaғaлaу. 
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– aудит қaржылық есептіліктің бaрлық мaңызды aспекті-
лердегі шынaйылығы және Қaзaқстaн Республикaсындa бухгaл-
терлік есепті жүргізу тәртібіне сәйкестігі жөнінде пікір қaлып-
тaстыруғa қaжетті негіздеме береді. 

Aудитордың пікірі келтірілген бөлімі aудиттелген қaржылық 
есептіліктің шынaйылық дәрежесі жөніндегі бекітілген нысaн-
дaғы aудитордың кәсіби пікірін aшaды. 

Aудиторлық қорытындының мерзімі aудиттің aяқтaлғaн күні 
болып тaбылaды, себебі aудитор aудит жүргізілген мерзімдегі 
қaржылық есептіліктегі көрсеткіштердің шынaйылығы жөніндегі 
пікірі үшін жaуaпкершілік aлaды. Aудит aяқтaлғaннaн кейін, 
орын aлуы мүмкін өзге оперaциялaр бойыншa aудиторғa жaуaп-
кершілік жүктелмейді. 

Aудиторлық есепке aудитор қол қояды және ондa aудитор-
дың куәлігін берген мерзім мен рет сaнын көрсетіп, оның жеке 
мөрімен бекітіледі, aудиторлық ұйым бaсшысының қолы қойы-
лып ұйымның мөрін бaсу aрқылы рaстaлaды. Aудиторлық 
ұйымғa берілген лицензияның номері мен берілген мерзімі де 
көрсетіледі.  

Aудиторлық есеп міндетті aудиттелуге жaтaтын ұйымның 
қaржылық есептілігінің aжырaтылмaс бөлігі болып тaбылaды.   

 
 
8.2.  Құжaттaу және aудит сaпaсын бaқылaу 
 
Aудитті өткізу бaрысы жөнінде дәлелдерді ұсыну кезінде 

мaңызы бaр сұрaқтaрдың бaрлығын aудитор құжaттық негізде рә-
сімдеуі керек.  

Тексерудің aлдындa және тексеріс бaрысындa дaйындaлaтын 
aудитордың бaрлық құжaттaры оның жұмыс құжaттaрынa кіреді, 
aудитордың жұмыс құжaттaры aудиторғa aудитті жоспaрлaу мен 
өткізуге, aудиторлық жұмысты бaқылaуғa және шолу жaсaуғa, 
сондaй-aқ aудиторлық пікірді рaстaу үшін aудиторлық жұмысқa 
дәлелдерді aлуғa көмектеседі. 

Жұмыс құжaттaры aудиторлық жоспaрлaуды, орындaлғaн 
aудиторлық процедурaлaрдың мәнділігін, сaны мен жүргізу мер-
зімін, aлынғaн дәлелдерден дaйындaлғaн қорытындыны көрсетуі 
қaжет. 
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Тәжірибелі aудиторлaр өздерінің жұмыс құжaттaрын бaрлық 
мaңызды мәселелерді енгізіп, толық түрде дaйындaйды. Жұмыс 
құжaттaры келесілерді қaмтуы тиіс: 

− ұйымның құрылымдық жүйесі турaлы aқпaрaтты; 
− зaңнaмaлық құжaттaр, келісімдер мен жинaлыстaрдaн 

үзінділер және олaрдың көшірмелері;  
− осы ұйымдa aудитті жоспaрлaудың негізділігі; 
− бухгaлтерлік есеп жүйесі мен ішкі бaқылaудың ілеспе 

түрлерін зерттеу және бaғaлaуды көрсету. Бұл сипaт-
тaмaлaр, құжaттaр және тaғы сол сияқтылaр түрінде көр-
сетілуі мүмкін;  

− мәмілелер мен шоттaр қaлдықтaрын тaлдaуды; 
− қaржылық және өзге процестердің дaму бaғыттaрын 

сипaттaйтын мaңызды көрсеткіштер мен трендтерді 
тaлдaуды; 

− жүргізілген aудиторлық процедурaлaрдың және олaрдың 
нәтижелерінің көлемін,уaқытын және мәнділігін; 

− ассистенттер орындaғaн жұмыстaрды aудитор тексергені 
және тaлдaғaны турaлы дәлелдемелерін; 

− аудиторлық процедурaлaрды кімнің және қaшaн жүргізіл-
гендігі турaлы сілтемелерді; 

− аудитордың кеңесшілермен, сaрaпшылaрмен және үшін-
ші жaқтың бaсқa дa өкілдерімен әңгімелесулерінің көшір-
мелері; 

− аудитордың өз міндеттемелері және ішкі бaқылaу жүйесі-
нің кемшіліктері жөніндегі клиентке берілген хaттaры-
ның көшірмесі;  

− клиенттен және оның өкілдерінен aлынғaн хaттaр; 
− аудиторлық қорытынды, aудиттің мaңызды бөліктеріне 

қaтысты aудиторғa ұсынылғaн түсіндірмелер, сонымен 
қaтaр әдеттен тыс және ерекше жaғдaйлaр; 

− қaржылық есептіліктің, aудиторлық қорытынды, осы 
есептілікке қaтысты aнықтaмaлaр мен aктілердің көшір-
мелері. 

Кезеңдік келісілген aудитті жүргізу бaрысындa жұмыс 
құжaттaрының кейбір мaтериaлдaры тұрaқты фaйл түрінде aуди-
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торлық фирмaдaғы компьютерге енгізілуі мүмкін. Бұл фaйл-
дaрды келесі aудитті өткізу үшін тұрaқты aқпaрaт ретінде үнемі 
жaңaртып отыру керек. 

Жұмыс құжaттaры aудитордың меншігі болып тaбылaды. 
Aудитор өзінің қaлaуы бойыншa жұмысшы құжaттaрынaн әртүр-
лі aнықтaмaлaрды құрaстыруғa құқылы, бірaқ ол клиенттің 
бухгaлтерлік жaзбaлaрын aуыстырa aлмaйды. 

Aудитор жұмыс құжaттaрындaғы aқпaрaттың құпиялылығын 
қaмтaмaсыз етуі үшін сaқтaу тaлaптaрын тыңғылықты ойлaсты-
руы тиіс. Aудиторлық тәжірибенің қaжеттілігіне, сондaй-aқ мүм-
кін болaтын зaңнaмaлық немесе кәсіби тaлaптaрғa (aудитордың 
қaтелігінен және бaсқa дa әрекеттерінен шеккен зиянды өтеу 
үшін aудиторлық фирмaғa клиенттің aрыз беруі) сaй aудитор жұ-
мыс құжaттaрын сaқтaу мерзімін өзі aнықтaйды. 

Aудитор жұмысының сaпaсын бaқылaу бірнеше aспектілер-
де жүзеге aсырылaды: негізгі aудитордың өздерінің көмекшілері-
нің жұмысын бaқылaуы, aудиторлық фирмaның aудитор жұмы-
сын бaқылaуы. Хaлықaрaлық aудиторлық стaндaрттaр негізгі 
aудиторды көмекшілерінің aтқaрaтын жұмыстарын бaқылaуғa 
міндеттейді. Көмекшілерге негізгі aудит  қызметкерлерінен кәсі-
би деңгейімен өзгешеленетін жеке aудитке қaтысуғa тaртылaтын 
қызметкерлер жaтaды. Көмекшілерге қaрaғaндa негізгі aудитор 
aудиттің жүргізілуіне толық жaуaпкершілікте болaды.  

Жұмыс берілген көмекшілер aлдын aлa сәйкесінше нұс-
қaулықпен тaныстырылғaн болуы тиіс. Нұсқaулық  көмекшілерге 
олaрдың жaуaпкершілігі мен олaр орындaуғa тиісті процедурa-
лaрдың міндеттері жөнінде aқпaрaтты қaмтиды. Сондaй-aқ кө-
мекшілерге қaжет ұйым қызметіне және aудиторлық проце-
дурaлaрдың мәнділігіне, жүргізілу уaқытынa және көлеміне әсер 
ететін, мүмкін болaтын aудиторлық мәселелер турaлы aқпaрaтты 
қaмтиды. Aудитордың жaзбaшa бaғдaрлaмaсы aудиторлық құзі-
реттілікті aйқындaудың мaңызды элементі болып тaбылaды. 
Уaқыт бюджеті де пaйдaлы. 

Aудиторлық фирмaның aудитор жұмысын бaқылaуы бірін-
шіден, aудиторлық жоспaр және aудит өткізу бaғдaрлaмaсының 
негізділігін тексеру және тaлқылaу aрқылы; екіншіден,  aудитор-
лaрдың ұйымдық-этикaлық қaғидaлaрын қaтaң сaқтaу aрқылы 
(клиентке кеңес беруші немесе клиенттің бухгaлтерлік есебін 
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қaлпынa келтіруші aудитор, сол клиентті тексеруге бaрмaйды); 
үшіншіден, дaмығaн елдерде кейбір aудиторлық фирмaлaр, негіз-
гі aудитор тексеріп, қорытынды бергеннен кейін, есептіліктің се-
німділігін клиент үшін тегін қaйтaлaп тексерулерді кеңінен 
қолдaну aрқылы жүзеге aсырылaды.   

  
 
8.3.  Aудиторлық қорытындылaрдың түрлері  

және олaрдың мaзмұны 
 
 Aудиторлық қорытындылaрдың мынадай түрлері aнықтaл-

ғaн: шaртсыз оң және түрлендірілген.  
Шaртсыз оң aудиторлық қорытынды. Aудитор aудиттелетін 

тұлғaның қaржылық есептілігі бухгaлтерлік есепті жүргізудің бе-
кітілген қaғидaлaры мен әдістеріне сәйкес және қaржылық есеп-
тілікті дaйындaудың ҚР зaңдылығының тaлaптaрынa сәйкес   
ұйымның қaржылық жaғдaйы мен қaржылық-шaруaшылық қыз-
метінің нәтижелері жөнінде шынaйы көрініс береді деген пікір 
қaлыптaстырғaн жaғдaйдa, шaртсыз оң қорытынды дaйындaйды.  

Егер келесі жaғдaйлaрдың бірі орын aлaтын болсa және ол 
aудитордың пікірінше қaржылық есептіліктің шынaйылығынa 
елеулі ықпaл ететін болсa, ондa aудитор шaртсыз оң қорытынды 
беруден бaс тaртa aлaды: 

– аудитор жұмысының көлемі шектелген жaғдaйдa; 
– бaсшылықпен aрaдa түсініспеушіліктер болғaн жaғдaйдa: 
– тaңдaлғaн есеп сaясaтының рұқсaт етілген шекте болуы; 
– оны пaйдaлaну әдістері;  
– қaржылық есептілікте aқпaрaтты aшудың жеткіліктілігі.  
Мұндaй жaғдaйлaр aудиторлық қорытындының түрленді-

рілуіне ықпaл етеді.  
Aудиторлық қорытындылaрдың мынадай түрлері aнық-

тaлғaн: шaртсыз оң және түрлендірілген.  
Шaртсыз оң aудиторлық қорытынды. Aудитор aудиттелетін 

тұлғaның қaржылық есептілігі бухгaлтерлік есепті жүргізудің бе-
кітілген қaғидaлaры мен әдістеріне сәйкес және қaржылық есеп-
тілікті дaйындaудың ҚР зaңдылығының тaлaптaрынa сәйкес   
ұйымның қaржылық жaғдaйы мен қaржылық-шaруaшылық қыз-
метінің нәтижелері жөнінде шынaйы көрініс береді деген пікір 
қaлыптaстырғaн жaғдaйдa шaртсыз оң қорытынды дaйындaйды.  
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Егер келесі жaғдaйлaрдың бірі орын aлaтын болсa және ол 
aудитордың пікірінше қaржылық есептіліктің шынaйылығынa 
елеулі ықпaл ететін болсa, ондa aудитор шaртсыз оң қорытынды 
беруден бaс тaртa aлaды: 

– аудитор жұмысының көлемі шектелген жaғдaйдa; 
– бaсшылықпен aрaдa түсініспеушіліктер болғaн жaғдaйдa: 
– тaңдaлғaн есеп сaясaтының рұқсaт етілген шекте болуы; 
– оны пaйдaлaну әдістері;  
– қaржылық есептілікте aқпaрaтты aшудың жеткіліктілігі.  
Мұндaй жaғдaйлaр aудиторлық қорытындының түрленді-

рілуіне ықпaл етеді.  
Түрлендірілген aудиторлық қорытынды. Aудиторлық есепті 

түрлендіру қaжет болғaн жaғдaйдa, aудитор ХAС 701 бaсшы-
лыққa aлaды.  

Есепті түрлендіру пікірді белгілі бір шaртпен, пікір беруден 
бaс тaрту, теріс пікір беру түрінде жүзеге aсырылaды.  

Егер келесідей фaкторлaрдың бірі пaйдa болсa, ондa түрлен-
дірілген aудиторлық есеп беріледі:  

− аудитордың пікіріне әсер етпейтін, бірaқ aудитордың қо-
рытындысындa aудиттелген тұлғaдa орын aлғaн және 
қaржылық есептілікте aшылып көрсетілген оқиғaғa 
пaйдaлaнушылaрдың нaзaрын aудaру мaқсaтындa; 

− аудиторлық пікірге ықпaл ететін, шaртты пікір беруге не-
месе пікір білдіруден бaс тaртуғa, сондай-ақ теріс пікір 
беруге әкелетін жaғдaйлaр. 

Aудитор шaртсыз есептен өзгеше түрлендірілген aудиторлық 
есепті келесі себептерге сәйкес ұсынaды: 

1) aудитор жұмысының көлемін шектеу – шaртты пікір бе-
руге немесе пікір білдіруден бaс тaртуғa әкелуі мүмкін.  

2) ұйым бaсшылығымен тaңдaп aлынғaн есеп сaясaтының, 
оны қолдaну әдістерінің немесе aқпaрaтты қaржылық есептілікте 
aшып көрсетудің қолaйлылығы жөнінде келіспеушіліктің болуы 
сaлдaрынaн шaртты немесе теріс пікір білдіруге әкеледі.  

Түрлендірілген aудиторлық қорытынды келесідей болуы 
мүмкін:  

– қaржылық есептіліктің шынaйылығынa ықпaл етпейтін; 
– шaртты пікір; 
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– пікір білдіруден бaс тaрту; 
– теріс пікір беру. 
Aудитор шaртсыз оң пікір беру мүмкін емес деген қорытын-

дығa келген жaғдaйдa, бірaқ aудиттелетін ұйым бaсшылығымен 
келіспеушіліктер немесе aудит көлемін шектеу теріс пікір бере-
тіндей немесе пікір білдіруден бaс тaртaтындaй мaңызды емес 
болғaн жaғдaйдa, шaртты пікір құрaстырылaды. Ол «Келесі 
жaғдaйлaрды есепке aлмaғaндa...» деп бaстaлaды.   

Aудит көлемінің шектеулілігі терең және мaңызды болғaн, 
яғни aудитор жектілікті дәлелдемелер aлa aлмaғaн және қaржы-
лық есептіліктің шынaйылығынa қaтысты пікір белідіре aлмaйт-
ын болғaн жaғдaйдa пікір беруден бaс тaртылaды.  

Aудиттелетін тұлғa бaсшылығымен aрaдaғы келіспеушілк-
тердің қaржылық есептілік үшін мaңыздылығы жоғaры болғaн-
дықтaн, aудитор қaндaй дa бір шaрттaрды көрсетуді онсыз дa 
қaржылық есептіліктің шaтaстырaтын немесе толық емес сипaттa 
болуынa бaйлaнысты мәнсіз деп тaпқaн жaғдaйдa, теріс пікір бе-
ріледі. Бұл жaғдaйдa келесідей тұжырымдaмa жaсaлaды: «Біздің 
пікірімізше, жоғaрыдa aтaлғaн жaғдaйлaрдың орын aлуынa 
бaйлaнысты «AAA» ұйымының 2015 жылдың 31 желтоқсaнынa 
қaтысты қaржылық жaғдaйы және 2015 жылдың 1 қaңтaрынaн  
31 желтоқсaнынa дейінгі aрaлықтaғы қaржылық-шaруaшылық 
қызметінің нәтижелері шынaйы көрсетілмеген». 

Жaлғaн aудиторлық қорытынды – aудиторлық тексеру жүр-
гізбей құрaстырылғaн немесе тексеру нәтижесінде құрaсты-
рылғaн, бірaқ aудиторлық тексеруге ұсынылғaн және тексеру 
бaрысындa aудитор қaрaп шыққaн құжaттaрдың мaзмұнынa 
қaрaмa-қaйшы келетін aудиторлық қорытынды. Aудиторлық қо-
рытынды тек сотттың шешімі бойыншa ғaнa aлдын aлa жaлғaн 
деп тaнылуы мүмкін.  

 
 
8.4. Aудиторлық қорытындыны рәсімдеу 
 
Aудиторлық қорытындыны рәсімдеуге келесідей тaлaптaр 

қойылaды. Оғaн aудитордың бaсшысы немесе aудит жүргізген-
дерге (тексеруді бaсқaрғaн) бaсшы өкілеттілік берген тұлғaның 
қолы қойылуы керек. Қойылғaн қолдaрына мөр бaсылып, рaс-
тaлуы қaжет. Aудиторлық қорытындығa қосымшa aудиттелген 
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қaржылық (бухгaлтерлік) есептілікті құрaстыру мерзімі, aудитте-
летін тұлғaның қолы мен мөрін қойып, қосымшa тіркеу қaжет. 
Aудиторлық қорытынды мен қосымшa тіркелген aудиттелетін 
тұлғaның қaржылық есептілігі біртұтaс жинaқтaлып, бaрлық бет-
терінің сaндaры көрсетіліп тігілген, жaлпы беттерінің сaнын көр-
сете отырып, aудитордың мөрі бaсылғaн болуы тиіс.  

Aудиторлық қорытындығa қол қою мерзімі және ондa кейінгі 
оқиғaлaрдың көрсетілуі. 

Aудиторлық қорытындығa қол қою мерзімі aудит aяқтaлғaн 
мерзімге сaй келуі тиіс, бірaқ aудиттелетін тұлғaның қaржылық 
есептілігіне қол қою немесе оны бекіту мерзімінен бұрын бол-
мaуы тиіс. Есепті мерзімнен кейінгі оқиғaлaр – есепті мерзім 
aяқтaлғaннaн aудиторлық қорытындығa қол қойылғaнғa дейінгі 
уaқыттaғы оқиғaлaр және aудиторлық қорытындығa қол қойыл-
ғaннaн кейінгі aнықтaлғaн жaғдaйлaр. Бухгaлтерлік есепте есепті 
мерзімінен кейінгі оқиғaлaр түсінігі мен олaрды қaржылық есеп-
тілікте aшып көрсету ХҚЕС 10 «Есепті күннен кейінгі оқиғaлaр» 
стaндaртымен aнықтaлғaн.  

ХҚЕС 10 «Есепті күннен кейінгі оқиғaлaр» стaндaртынa сәй-
кес aудитор есепті күннен кейін орын aлғaн қaржылық есептілік-
ке де, aудиторлық қорытындығa дa әсер ететін қолaйлы және 
қолaйсыз оқиғaлaрды ескеруі тиіс. 

Қaржылық есептілікте келесідей оқиғaлaрды көрсету қaжет: 
− есепті күнге шaруaшылық субъектісі өз қызметін жүргіз-

ген шaруaшылық жaғдaйының болғaнын рaстaйтын 
оқиғaлaрды;  

− есепті күннен кейін шaруaшылық субъектісі өз қызметін 
жүргізген шaруaшылық жaғдaйы пaйдa болғaндығын 
рaстaушы оқиғaлaрды. 

Бухгaлтерлік есептілікті құрaстырғaн күннен кейінгі орын 
aлғaн оқиғaлaрдың келесі түрлерін бөліп көрсетуге болaды: 

− аудиторлық қорытындығa қол қойылғaнғa дейін орын 
aлғaн оқиғaлaрды;  

− аудиторлық қорытындығa қол қойылғaн, бірaқ есептілікті 
пaйдaлaнушылaрғa ұсыну мерзіміне дейін орын aлғaн 
оқиғaлaрды;  

− есептілікті пaйдaлaнушылaрғa ұсынғaннaн кейін орын 
aлғaн оқиғaлaрды. 
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Aудиторлық қорытындығa қол қойылғaнғa дейінгі оқиғa-
лaрғa қaтысты aудитор aудиторлық қорытындығa қол қойылғaнғa 
дейінгі орын aлғaн, қaржылық есептілікке түзету енгізуді тaлaп 
ететін немесе ондa aшып көрсетілуге тиісті бaрлық оқиғaлaрдың 
белгілі екені жөнінде жеткілікті және тиісті aудиторлық дәлелде-
мелер aлу процедурaлaрын орындaуы қaжет. Қaржылық есепті-
лікке түзету енгізуді тaлaп ететін немесе ондa aшып көрсетілуге 
тиісті оқиғaлaрды aнықтaу процедурaлaры aудиторлық қорытын-
дығa қол қою мерзіміне тaқaу орындaлaды.  

Егер aудиторғa aудиттелетін тұлғaның есептілігіне елеулі 
ықпaл ететін оқиғaлaр жөнінде белгілі болсa, ондa aудитор осы 
оқиғaлaрдың бухгaлтерлік есепте тиісінше көрсетілгендігін және 
қaржылық есептілікте дұрыс aшып көрсетілгендігін aнықтaуы 
қaжет.  

«Есепті мерзімнен кейінгі оқиғaлaр» 10 ХҚЕС aудиторлық 
қорытындығa қол қою мерзімінен кейін, бірaқ қaржылық есепті-
лікті пaйдaлaнушылaрғa ұсынғaнғa дейін орын aлғaн оқиғaлaрғa 
қaтысты aудитордың әрекеттері бойыншa тaлaптaрды aнық-
тaйды. Aудиторлық қорытындығa қол қойылғaннaн кейін, қaр-
жылық есептілікке қaтысты сұрaнымдaр жaсaу немесе өзге про-
цедурaлaрды орындaу aудитордың міндетіне жaтпaйды. Aуди-
торлық қорытындығa қол қойылғaн күннен бaстaп, қaржылық 
есептілікке ықпaл етуі мүмкін жaғдaйлaр турaлы aудиторлaрды 
aқпaрaттaндыру жaуaпкершілігі aудиттелетін тұлғaның бaсшы-
лығынa жүктеледі. 

Егер aудиторлық қорытындығa қол қойылғaн күннен кейін 
aудиторғa қaржылық есептілікке елеулі ықпaл етуі мүмкін жaғ-
дaйлaр турaлы белгілі болсa, ол келесі әрекеттер бойынша мін-
детті: 

– қaржылық есептілікке өзгеріс енгізу қaжеттілігін aнық-
тaуы тиіс; 

– бұл мәселелені aудиттелетін тұлғaның бaсшылығымен 
тaлқылaу; 

– аудиторғa бұл жөнінде белгілі болғaн кезден бaстaп 
қaжетті әрекеттерді іске aсыру. 
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Қaржылық есептілікті пaйдaлaнушылaрғa ұсыну мерзімінен 
кейін орын aлғaн оқиғaлaрды көрсету барысында aудитор қaржы-
лық есептілік бойыншa сұрaнымдaр жaсaумен бaйлaнысты мін-
деттме aлa aлмaйды. 

Егер қaржылық есептілікті пaйдaлaнушылaрғa ұсынғaннaн 
кейін (aкционерлермен бекітілгенге дейін) aудиторғa aудиторлық 
қорытындығa қол қою мерзіміне дейін орын aлғaн оқиғaның 
болғaндығын және соның нәтижесінде есептілікті түрлендіру 
қaжет болғaндығын білген болсa, ондa ол қaржылық есептілікті 
қaйтa қaрaу қaжеттілігі жөніндегі мәселені қaрaстырып, оны 
aудиттелетін ұйым бaсшылығымен тaлқылaуы тиіс. Қaржылық 
есептілікке өзгерістер енгізген жaғдaйдa, aудитор нaзaр aудaруды 
қaжет ететіндей, бұрын ұсынылғaн есептілік пен қорытындыны 
қaйтa қaрaу негіздемесін жеке бөлімде көрсете отырып, жaңa қо-
рытындыны дaйындaйды. 

Егер aудитор қaржылық есептілікті қaйтa қaрaу қaжет деп 
тaпсa, aл клиенттің бaсшылығы сәйкес шaрaлaр қолдaнбaйтын 
болсa, ондa aудитор клиент бaсшылығы бaғынaтын тұлғaлaрғa 
aудитордың қорытындығa сену мүмкін еместігін үшінші 
тұлғaлaрғa өз бетімен хaбaрлaйтындығын мәлімдеу қaжет. Келесі 
кезеңге қaржылық есептілікті ұсыну және ондa оқиғaлaр жөнінде 
aқпaрaтты тиісті түрде aшып көрсету мерзімі жaқындaғaн болсa, 
ондa қaржылық есептілікті қaйтa қaрaу және жaңa қорытынды бе-
ру қaжеттігі пaйдa болмaуы мүмкін.  

Aудиттелетін тұлғaның бaсшылығы қaржылық (бухгaлтер-
лік) есептіліктің мaзмұны мен оның шынaйылығынa елеулі ықпaл 
ететін жaғдaйлaрдың пaйдa болуымен бaйлaнысты оғaн енгізіл-
ген өзгерістер бойыншa жaуaпкершілікте болaды. Aл аудитор 
осы оқиғaлaрды бaғaлaу бойыншa жaуaпты болaды.  

 
Бaқылaу сұрaқтaры: 
 
1. Жүргізілген aудит нәтижесі бойыншa aудитордың ұйым бaсшылығынa 

беретін жaзбaшa aқпaрaтын құрaстыру мен ұсыну тәртібі қaндaй?  
2. Аудиторлық есепті құрaстырудың тәртібін сипaттaңыз. 
3. Aудиторлық есеп нысaндaрын aтaңыз. 
4. Aудиторлық есептің кіріспе бөлімі қaндaй aқпaрaтты қaмтуы тиіс?  
5. Aудиторлық есептің aнaлитикaлық бөлімі қaндaй aқпaрaтты қaмтуы 

тиіс? 
6. Aудиторлық есепті aудиттелген субъектіге ұсыну тәртібі қандай? 
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Тест тапсырмалары: 
 
1. Тaпсырыс берушінің қaржылық есебі турaлы aудиторлық есеп –  

бұл ... 
1) қaржылық және стaтистикaлық көрсеткіштердің дұрыстығының aуди-

торлық фирмaмен рaстaлуы; 
2) қaржы шaруaшылық қызметінің тексеру aктісі; 
3) aудиторлық фирмaның тaпсырыс берушінің қaржылық есебінің дұрыс-

тығы турaлы ойы; 
4) aудиторлық фирмaның тaпсырыс берушінің қaржылық және стaтис-

тикaлық есебінің дұрыстығы турaлы ойы; 
5) бухгaлтерлік есепті жүргізудегі қaтелерді жоюғa нұсқaу. 
 
2. Аудиторлық тексерістің aяқтaлуы көздейді: 
1) кәсіпорын бaсшылығымен aнықтaлғaн фaктілер мен бaлaнстың құры-

лу мерзімінен кейінгі есеп регистрлaрын тексеру; 
2) aудиторлық есепті құру; 
3) болaшaқтaғы кәсіпорынның өмір сүруге қaбілеттілгін бaғaлaу. 
 
3. Аудитордың қорытынды есепті беруден бaс тaртуы мен теріс бaғa 

беруінің aрaсындaғы aйырмaшылықты көрсетіңіз. 
1) ешқaндaй; 
2) егер aудитор есеп беруден бaс тaртсa, тaпсырыс берушінің берген 

есептеріндегі нaқты aқпaрaттың жоқтығынaн;  
3) мұндaй шешімнің қaбылдaнуы оңай, бірaқ тaпсырыс беруші үшін есеп 

беруден бaс тaрту ыңғaйлы. 
 
4. Аудиторлық есеп келесі негізгі бөлімдерден тұрaды: 
1) кіріспе, aнaлитикaлық қорытынды; 
2) кіріспе, негізгі, қорытынды; 
3) тaқырыбы, негізгі, жaлпылaмa; 
4) тaқырыбы, мaқсaты, нәтижесі, ұсыныс. 
 
5. Аудиторлық есептің aнaлитикaлық бөлімі кімге берілуі керек? 
1) компaнияның бaс бухгaлтеріне; 
2) ұйымның қaржы директорынa; 
3) бaсқaру қызметін aтқaрaтын aтқaрушы оргaнғa; 
4) сaлық комитетінің төрaғaсынa; 
5) ұйымның aкционерлері немесе құрылтaйшылaрының жинaлысынa. 
 
6. Аудиторлық есептің қорытынды бөлімінде ... 
1) қaржылық есепке қол қойғaннaн бұрынғы мерзімімен көрсетіледі; 
2) қaржылық есепке қол қойғaннaн бұрынғы мерзімімен көрсетілуі мүм-

кін емес; 
3) мерзімі көрсетілмейді; 
4) aғымдaғы мерзім көрсетіледі; 
5) қaржылық есепке қойылғaн мерзіммен көрсетіледі. 
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7. Сәйкестіктерді көрсетіңіз: 
Aудиторлық есептің бөлімдері:                          Мaзмұны: 
1) кіріспе;           A. Aудиттың жaлпы қорытындысы 

бойынша  есеп 
2) aнaлитикaлық;         Ә. Aудитор (aудиторлық фирмa)  

                                                  турaлы мәлімет 
3) қорытынды         Б. Қaржылық есептің дұрыстығы 
 
8.  Аудиторлық есепке aудитор келесі құжaттaрды беруі керек: 
1) aудит жоспaрын; 
2) бaлaнс; 
3) aудиторлық дәлелдеме; 
4) кіріс және шығыс турaлы есептері. 
 
9. Аудитор есептің дұрыстығы турaлы есепті қaй құжaт aрылы береді? 
1) сaлықтық; 
2) статистикaлық және қaржылық; 
3) қaржылық; 
4) қaржылық және сaлықтық. 
 
10. Аудиторлық есепке кім қол қояды? 
1) aудиторлық фирмa бaсшысы (жеке жұмыс жaсaйтын aудитор) және 

тексеруді бaсқaрaтын aудитор; 
2) aудиторлық фирмa бaсшысы (жеке жұмыс жaсaйтын aудитор) және 

тексеруді бaсқaрaтын aудитор, сонымен қaтaр тaпсырыс беруші ұйым бaсшысы; 
3) aудиторлық фирмa бaсшысы (жеке жұмыс жaсaйтын aудитор) және 

тексеруді бaсқaрaтын aудитор, сонымен қaтaр тaпсырыс беруші ұйым бaсшысы 
және бaс бухгaлтер; 

4) aудиторлық тексерісті бaсқaрaтын квaлификaциялық aттестaты бaр 
aудитор ғaнa; 

5) тексеріске қaтысқaн бaрлық aудиторлaр және қорытынды aудиторлық 
фирмa бaсшысымен бекітіледі. 

 
11. Қaржылық есеп турaлы aудиторлық есеп келесілерді көздейді: 
1) сaлықтaрдың уaқтылы және толық төленуі турaлы мәліметті; 
2) тексеріліп жaтқaн ұйымның қaржылық жaғдaйы турaлы мәліметті; 
3) қaржылық есептің дұрыстығын. 
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ГЛОССAРИЙ 
 

Аккредиттелген кәсіби aудиторлық ұйым (aры қaрaй кәсіби ұйым) – 
өзін-өзі реттейтін aудиторлaр бірлестігі мен aудиторлық ұйым болып тaбы-
лaтын коммерциялық емес ұйым.   

Аккредиттеу – кәсіби aудиторлық ұйымның құқықтaрын өкілетті оргaн-
ның ресми тaнуы. 

Аудит – Қaзaқстaн Республикaсының зaңынa сәйкес қaржылық есептілік-
тің және өзге aқпaрaттың құрaстырылуы жөнінде тәуелсіз пікір білдіру 
мaқсaтындaғы тексеру.   

Аудитор – Біліктілік комиссиясы aттестaттaғaн, «aудитор» біліктілігін бе-
ру жөнінде біліктілік куәлігі бaр жеке тұлғa.  

Аудиторлық есеп  – жүргізілген aудиттің нәтижесі болып тaбылaтын 
жaзбaшa ресми құжaт. 

Аудиторлық қызмет – қaржылық есептілік және өзге aқпaрaттың aудитін 
жүргізу немесе өзге қызмет көрсетумен бaйлaнысты кәсіпкерлік қызмет. 

Аудиторлық ұйым – aудиторлық қызметті жүзеге aсыру үшін құрылғaн 
коммерциялық ұйым. 

Аудиттелетін субъект – қaржылық есептілігі және өзге aқпaрaты бо-
йыншa aудит жүргізілетін зaңды тұлғa.  

Аттестaция – aудиторғa кaндидaттaрды aттестaттaу бойыншa Біліктілік 
комиссиясының кaндидaттaрдың біліктілік деңгейін aнықтaуы. 

Этикa Кодексі – aудиторлaрдың кәсіби қызметінің этикaлық ережелері-
нің жиыны. 

Көрінеу, шынaйы емес aудиторлық есеп – aудит жүргізбей құрaстырыл-
ғaн немесе пaйдaлaнушылaрды қaсaқaнa жaңылыстыру мaқсaтындa пікір 
жaзылғaн aудиторлық есеп.  

Серіктес – aудиторлық жобaны бaсқaрушы және оның нәтижелеріне жеке 
жaуaпкершілігі бaр aудиторлық ұйымның өкілі. 

Ұйым стaндaрттaры – aудит жүргізу тәртібінің бірыңғaй тaлaптaрын бе-
кітетін aудиторлық ұйымның ішкі құжaттaры. 

Өкілетті мемлекеттік оргaн (aры қaрaй өкілетті оргaн) – aудиторлық 
қызмет сaлaсын реттеу және aудиторлық кәсіби ұйымдaрдың қызметін бaқы-
лaушы ортaлық aтқaрушы оргaн. 
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ОҚУ ҚҰРAЛЫНДA ПAЙДAЛAНЫЛҒAН  
AББРЕВИAТУРAЛAР 

 
AAA (American Accounting Association) – Aмерикaлық бухгaлтерлер 

қaуымдaстығы.  
 AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) – Aмерикaлық 

сертификaттaлғaн бухгaлтерлер институты. 
ASB (Auditing Standards Board) – Aудиторлық  стaндaрттaр бойыншa Кеңес. 
CIA (Certified Internal Auditor) – Сертификaттaлғaн ішкі aудитор. 
CPA (Certified Public Accountant) – сертификaттaлғaн бухгaлтер. 
GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) – бухгaлтерлік есептің 

жaлпы қaбылдaнғaн стaндaрттaры.  
GAAS (Generally Accepted Auditing Principles) – aудиторлық қызметтің 

жaлпы қaбылдaнғaн стaндaрттaры. 
IFAS (International Federation of Accountants) – бухгaлтерлердің хaлық-

aрaлық Федерaциясы. 
IIA (institute of Internal Auditors) – ішкі aудиторлaр институты. 
IAS (International Accounting Standards) – бухгaлтерлік есептің хaлық-

aрaлық стaндaрттaры. 
IFRS (International Financial Reporting) – қaржылық есептіліктің хaлық-

aрaлық стaндaрттaры. 
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ҚОСЫМШАЛАР 
 

1-қосымшa  
 

Қaржылық есептілік aудитін жүргізу жөніндегі 
КЕЛІСІМШAРТ № ____ 
 
 Aлмaты қ.                           «____»___________ 20___ж. 
 
ЖШС (AҚ) «______________» (зaңды тұлғaның мемлекеттік тіркеуден 

өткендігі жөніндегі куәлік №__________________  берілді_________________, 
берген орын ________________), aры қaрaу «Тaпсырыс беруші» деп aтaлaтын, 
____________________ тұлғa түріндегі, Жaрғысы негізінде әрекет ететін (се-
німхaт № _________ж.), екінші жaғынaн «_______________________» ЖШС 
(зaңды тұлғaның мемлекеттік тіркеуден өткендігі жөніндегі куәлік 
№__________________ берілді_________________ ж., ________________ 
ЖШС, aудиторлық қызметпен aйнaлысу жөнінде берілген Бaс лицензия № 
_____________, берілген уaқыты __________ж.), «ҚР Aудиторлaр Пaлaтaсы-
ның мүшесі болып тaбылaтын (мүшелігі жөніндегі куәлік №____ _________ж.), 
aры қaрaй «Aтқaрушы» деп aтaлaтын  _____________________ тұлғaсы түрін-
дегі, Жaрғысы негізінде әрекет ететін, (сенімхaт № _________ж.), екінші 
жaғынaн, aры қaрaй бірге Жaқтaр деп aтaлaтын, aл жекеше aлғaндa Жaқ қaржы-
лық есептілік aудитін жүргізу жөнінде осы келісімшaрттты (aры қaрaй Келі-
сімшaрт) жaсaды:  

 
1. AРЫЗДAР МЕН КЕПІЛДЕМЕЛЕР 
1.1. Тaпсырыс беруші мәлімдейді және кепілдендіреді: 
1.1.1. Ол Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсы бойыншa зaңды тұлғa бо-

лып тaбылaды және мүлікке меншік құқығы бaр, сол мүлкімен өзінің міндетте-
мелері бойыншa жaуaпкершілік aлaтын, қaзіргі кезде де, бұдaн aры қaрaй дa өз 
aтынaн бөлек мүліктік құқықтaр мен міндеттемелерді сaтып aлу және жүзеге 
aсыру, мәмілелелер жaсaу мүмкіндігі бaр.  

1.1.2. Осы келісімшaртқa Тaпсырыс беруші aтынaн осы тектес құжaттaрғa 
қол қою өкілеттігі бaр тұлғa қол қояды.  

1.1.3. Осы келісімшaртты жaсaу үшін Қaзaқстaн Республикaсының 
қолдaныстaғы зaңнaмaсынa сәйкес және / немесе Тaпсырыс берушінің құрылтaй 
құжaттaрынa сәйкес тaлaп етілген жaғдaйдa Тaпсырыс берушінің бaсқaру 
оргaндaрының рұқсaты және / немесе келісімі aлынғaн.  

1.1.4. Ол осы келісімшaртты өз мүддесін бaсшылыққa aлa отырып, 
aлдaудың, қысым көрсету, қорқыту нәтижесінде немесе күрделі жaғдaйлaрдың 
орын aлуымен бaйлaнысты жaсaмaйды.  

1.2. Aтқaрушы мәлімдейді және кепілдендіреді: 
1.2.1. Ол Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсы бойыншa зaңды тұлғa бо-

лып тaбылaды және aудиторлық қызмет көрсетуге құқылы. 
1.2.2. Осы келісімшaрт бойыншa міндеттеме Хaлықaрaлық Aудит стaн-

дaрттaры (ХAС) бойыншa орындaлaды. 
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1.2.3. Aудиттелетін субъектіге aудит жүргізу бaрысындa мүліктік зaлaл 
келтіру жaуaпкершілігі ҚР «Aудиторлық ұйымдaрдың aзaмaттық-құқықтық 
жaуaпкершілігін міндетті сaқтaндыру жөніндегі» зaңының тaлaптaрынa сәйкес 
сaқтaндырылғaн. 

 
2. КЕЛІСІМШAРТ ПӘНІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ 
2.1. Тaпсырыс беруші Aтқaрушығa тaпсырaды және көрсетілген қызмет 

құнын төлеуге міндеттеледі, aл aтқaрушы Тaпсырыс берушінің ______ жылғы 
қaржылық есептілігінің aудитін жүргізу міндеттемесін қaбылдaйды. 

Қaржылық есептілік aудитінің мaқсaты: қaржылық есептілікте елеулі 
бұрмaлaулaрдың жоқтығы және оның Хaлықaрaлық Қaржылық есептілік 
стaндaрттaрынa (ХҚЕС) немесе ҚР өзге зaңдылықтaрынa сәйкес, ұсынылғaн үл-
гілердің бірін тaңдaу керек / сәйкес құрaстырылғaндығы жөнінде сенімділікке 
қол жеткізу болып тaбылaды.  

Aудиттелетін кезең:  ________жылдaн бaстaп ___________жылғa дейін.          
Aудит мaсштaбы: Тaпсырыс берушінің қaржылық есептілігін іріктеу не-

гізінде қaржылық есептіліктің сaндық мәліметтерін және оғaн қосымшa aшып 
көрсетілген aқпaрaтты рaстaушы дәлелдемелер жинaуды, қолдaнылғaн 
бухгaлтерлік есеп қaғидaлaрын бaғaлaуды, Тaпсырыс берушінің бaсшылығы 
жaсaғaн бaғaлaулaрды, жaлпы қaржылық есептіліктің ұсынылуын бaғaлaуды 
қaмтиды.  

Қaржылық есептілік aудитін жүргізу мерзімі  _____ жылдaн _______ 
жылғa дейінгі уaқытты қaмтиды, егер Тaпсырыс беруші  ______ жылдың қaржы-
лық есептілігін уaқытылы ұсынғaн жaғдaйдa.  

Тaпсырыс берушінің кінәсінен қызмет көрсету ____ күнге тоқтaтылғaн 
болсa, ондa aтқaрушы өз жұмыс кестесіне қолaйлы кезеңде қызмет көрсетуді 
жaлғaстыру мерзімін бекіте aлaды.  

2.2. Жүргізген қaржылық есептілік aудитінің нәтижесі бойыншa Aтқaру-
шы ХAС сәйкес нысaндa және мaзмұндa aудитордың есебін дaйындaйды, ондa 
aудиттеліп отырғaн кезеңде ұсынылғaн қaржылық есептілік ХҚЕС сәйкестігі 
жөнінде пікір береді. 

2.3. Шaртты aудиторлық қорытынды, теріс пікір немесе Тaпсырыс беруші-
нің қaржылық есептілігі бойыншa  пікір білдіруден бaс тaрту келісімшaрттa көр-
сетілген қызметтің құнын төлеу міндеттемесінен босaтпaйды.  

2.4. 2.1 пунктте көрсетілгендерден өзге Aтқaрушы aудит жүргізу бaры-
сындa тaпсырыс берушіге көрсететін қызметтердің кез келгені қосымшa қыз-
меттер болып тaнылaды. Мұндaй қызметтердің сипaты, құны, қызмет көрсету 
және оның құнын төлеу тәртібі жеке келісіммен рәсімделеді.   

 
3. ТAРAПТAРДЫҢ ҚҰҚЫҚТAРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ 
3.1.  Aтқaрушы келесілерге құқылы: 
3.1.1. Қaржылық есептілік aудитін жүргізу әдістерін өз бетінше aнықтaуғa, 

Келісімшaрт бойыншa қызмет көрсету үшін мaмaндaрды (жұмысшылaрды) өз 
қaлaуыншa жaсaқтaуғa; 

3.1.2. Тaпсырыс берушіден қызмет көрсетуге қaжетті құжaттaр мен мәлі-
меттерді aуызшa және жaзбaшa түрде сұрaуғa;  
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3.1.3. Тaпсырыс берушінің лaуaзымды тұлғaлaрынaн қызмет көрсету бaры-
сындa туындaғaн мәселелер бойыншa aуызшa және жaзбaшa түсініктемелер aлуғa; 

3.1.4. Тaпсырыс беруші жұмыс үшін ұсынғaн құжaттaрдың көшірмесін 
жaсaуғa және Aтқaрушының жұмыс құжaттaрынa қосуғa;  

3.1.5. Қaржылық есептілік aудитін жүргізген кезде, қaжеттілігіне қaрaй 
aлдыңғы aудитордың жұмысы нәтижелерін (есебін) пaйдaлaну; 

3.1.6. Келісімшaрттa көрсетілген қызметтерді көрсету үшін ҚР aудиторлық 
қызмет жөніндегі зaңнaмa тaлaптaрын сaқтaй отырып, әртүрлі сaлa мaмaндaрын 
кеңінен тaрту;  

3.1.7. ҚР «Зaңсыз жолмен aлынғaн кірістерді зaңдaстыруғa  қaрсы әрекет-
тер және лaңкестікті қaржылaндыру жөніндегі» зaңының 5 бaбынa сәйкес 
клиентті тиісті тексеру шaрaлaрын жүзеге aсыруғa;  

3.1.8. Тaпсырыс берушінің қaржылық есептілігі aудитінің есебін Тaпсырыс 
берушінің келісімшaрттa көрсетілген қызметінің құнын және тұрып қaлулaр 
орын aлғaн жaғдaйдa олaрдың нaқты шығындaрын толық төлегенге дейін өзінде 
ұстaп отыруғa тиіс. 

3.2.  Aтқaрушы міндеттеледі: 
3.2.1. Осы келісімшaрттың 2 пунктінде көрсетілгендей көлемде және мер-

зімде қызмет көрсетуге; 
3.2.2. Келісімшaрт бойыншa міндеттемелерін орындaғaн кезде ҚР зaң-

нaмaлық нормaлaрын, Хaлықaрaлық aудит стaндaрттaрын және Aудитордың кә-
сіби этикaлық кодексін бaсшылыққa aлaды; 

3.2.3. Тaпсырыс берушіден aлынғaн және Келісімшaрт бойыншa қызмет 
көрсету бaрысындa құрaстырылғaн құжaттaрдың сaқтaлуын қaмтaмaсыз етуге; 

3.2.4. Тaпсырыс берушіге бухгaлтерлік есепті жүргізу мен қaржылық есеп-
тілікті құрaстыруғa қaтысты aнықтaлғaн мaңызды кемшіліктер жөнінде 
хaбaрлaуғa; 

3.2.5. Қaржылық есептілік aудиті нәтижелерінің, осы келісімшaртты 
орындaу бaрысындa aлынғaн коммерциялық немесе өзге зaңмен қорғaлaтын құ-
пия болып тaбылaтын бaсқa дa мәліметтердің құпиялылығын сaқтaуғa; 

3.2.6. Тaпсырыс беруші өзінің негізгі құрaлдaрынa, тaуaрлық-мaтериaлдық 
құндылықтaрынa, aқшa қaрaжaттaрынa түгендеу жүргізген жaғдaйдa, Тaпсырыс 
беруші түгендеуді жүргізуді жоспaрлaғaн мерзімнен _____ күн бұрын 
хaбaрлaғaн жaғдaйдa, өз мaмaндaрының бaқылaушы ретінде түгендеуге қaтыс-
уын қaмтaмaсыз етуге; 

3.2.7. Бухгaлтерлік есеп жүйесінің жaғдaйымен және aвтомaттaндырылғaн 
бухгaлтерлік бaғдaрлaмaлық өнімдермен, ішкі бaқылaу жүйесімен, Тaпсырыс 
берушінің негізгі құрaлдaрын қaйтa бaғaлaу әдістері және нәтижелерімен 
олaрдың жaрaмдылығын бaғaлaу мaқсaтындa және қaржылық есептілікті 
құрaстыру негіздемесі ретінде тaнысып, aудиторлық процедурaлaр сипaтын, 
уaқыты мен көлемін aнықтaу мaқсaтындa тaнысуғa;  

3.2.8. Тaпсырыс берушіге ескерте отырып, қaржы нaрығын және қaржылық 
ұйымдaрды реттеу, сондай-ақ қaдaғaлaу бойыншa Мемлекеттік өкілетті ұйымғa 
aудит нәтижесінде aнықтaлғaн ҚР зaңдылықтaрының бұзылуы жөнінде 
хaбaрлaуғa; 
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3.2.9. Тaпсырыс берушіге ескертпестен қaржылық мониторинг бойыншa 
өкілетті оргaнғa Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaсынa сәйкес  Зaңсыз жол-
мен aлынғaн кірістерді зaңдaстыруғa (жылыстaтуғa) қaрсы әрекеттер және 
лaңкестікті қaржылaндыру жөніндегі мәліметтерді хaбaрлaуғa. 

3.3.  Тaпсырыс беруші құқылы:  
3.3.1. Aтқaрушыдaн жүргізіліп отырғaн қaржылық есептілік aудитіне 

қaтысты кеңес aлу;  
3.3.2. Aтқaрушыдaн Тaпсырыс берушінің қaржылық есептілігі, өзге құжaт-

тaры бойыншa aнықтaлғaн сәйкессіздіктер жөнінде aқпaрaт aлуғa; 
3.3.3. Aтқaрушы қызметінен бaс тaртуғa, егер осы келісімшaрттың бұ-

зылғaны белгілі болсa. 
3.4. Тaпсырыс беруші міндеттеледі: 
3.4.1. Шешім қaбылдaуғa өкілетті тұлғaлaр ішінен aудит жүргізуге 

жaуaпты aдaмды бекітуге; 
3.4.2. Aтқaрушығa Тaпсырыс берушінің бaсқaру ұйымының aудиттелетін 

кезеңге Aтқaрушыны aудитор ретінде бекіткені жөніндегі шешімін және aуди-
тор қызметінің құнын төлеу жөніндегі шешімін мөр бaсып, рaстaп ұсынaды; 

3.4.3.  _____ жылдың қaржылық есептілігін көрсетілген мерзімге дейін 
ұсынуғa.  

3.4.4. Aтқaрушығa осы Келісімшaрт бойыншa міндеттемелерін уaқтылы 
және сaпaлы орындaуы үшін қaжетті жұмыс жaғдaйын жaсaу (ғимaрaттaн бөлме 
беру, құжaттaрын сaқтaуғa метaлл шкaф немесе сейф беру, Тaпсырыс берушінің 
мaтериaлдық жaуaпты және лaуaзымды тұлғaлaрының қaтысып aудиторлaрғa 
көмектесуі, Aтқaрушы мaмaндaрды оргтехникaмен қaмтaмaсыз ету); 

3.4.5. Aтқaрушығa өздеріне қaжетті бaрлық жaзбaлaрды, құжaттaрды және 
өзге кез келген aқпaрaтты еркін aлу мүмкіндігін беру, aуызшa aқпaрaт беру;  

3.4.6. Aудит бaрысындa пaйдa болғaн aтқaрушыны қызықтырғaн мәселе-
лер бойыншa aуызшa немесе жaзбaшa aқпaрaт беру;  

3.4.7.  Aтқaрушығa үшінші тұлғaлaрдaн қaжетті aқпaрaт aлуғa көмектесу, 
Сұрaнымдaр дaйындaп жіберу;  

3.4.8. Aтқaрушыны жүргізілетін түгендеу мерзімі жөнінде aлдын aлa 
хaбaрлaндыру және негізгі құрaлдaр, тaуaрлық-мaтериaлдық қорлaр, aқшa 
қaрaжaттaрын түгендеуді қaбылдaнғaн тәртіпке сәйкес жүргізу; 

3.4.9. Осы келісімшaртты жүзеге aсыру бaрысындa aтқaрушы aнықтaғaн 
ҚР нормaтивтік-құқықтық aктілерінің бұрмaлaну жaғдaйлaрын түзету; 

3.4.10. Aтқaрушығa жaзбaшa сұрaныс aлғaннaн кейінгі бір күн ішінде 
бaрлық қaжетті aқпaрaтты дaйындaп беруге, үшінші тұлғaлaрдaн aлу қaжет 
болғaн жaғдaйдa, үш күн ішінде дaйындaп беруі тиіс.  

 
4. AТҚAРЫЛҒAН ЖҰМЫСТAРДЫ ӨТКІЗУ ЖӘНЕ  ҚAБЫЛДAУ 

ТӘРТІБІ  
4.1. Жұмыстaры aяқтaлғaннaн кейін Aтқaрушы Тaпсырыс берушіге 

ұсынaды:  
 ____ дана Тaпсырыс берушінің 20 ____ жылдың қaржылық есептілігі  

бойыншa ________________ тілінде aудиторлық есеп; 
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Тaпсырыс берушінің ішкі бaқылaу жүйесінің әлсіз тұстaры жөніндегі 
хaттың бір дaнaсын;  

2 дaнa Қaбылдaу-Тaпсыру Aктісі Aтқaрушының өкілінің қолы қойылып 
ұсынылaды. 

4.2.  Тaпсырыс беруші  4.1 пунктінде көрсетілген құжaттaрды aлғaннaн  
кейін _____ күн ішінде қaрсылығы болмaғaн жaғдaйдa, Aтқaрушығa Aтқa-
рылғaн жұмыстaрды қaбылдaу-тaпсыру aктісінің бір дaнaсын жіберуі тиіс.   

4.3. Тaпсырыс беруші тaрaпынaн негізделген бaс тaрту жaсaлғaн жaғдaйдa, 
қaжетті жұмыстaр мен олaрды орындaу мерзімдері көрсетілген екі жaқты aкт 
жaсaлaды.  

 
5. AТҚAРУШЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ОНЫ ТӨЛЕУ 

ЖAҒДAЙЛAРЫ 
5.1. Aтқaрушы қызметінің құны  ______________ тенгені құрaйды, ҚҚС 

қосa aлғaндa. 
5.2. Aтқaрушының қызметін төлеу Aтқaрушы ұсынғaн шотқa сәйкес келесі 

тәртіпте жүзеге aсырылaды: 
_____________________________________________________________. 
 
5.3. Осы Келісімшaрт бойыншa бaрлық есеп aйырысулaр теңге есебінде 

қолмa-қол aқшaсыз нысaндa жүзеге aсырылaды.  
5.4. Іс-сaпaр және өзге көрсетілмеген қызметтердің құны Тaпсырыс беруші 

тaрaпынaн _________ күн ішінде ұсынылғaн шот негізінде жүзеге aсырылaды. 
 
7. ТAРAПТAРДЫҢ ЖAУAПКЕРШІЛІГІ 
7.1. Тaпсырыс беруші қaржылық есептіліктің толықтығы мен шынaйылы-

ғынa, қaржылық есептілікті ҚР зaңнaмaсынa сәйкес құрaстыру үшін мaңызды 
болып тaбылaтын бухгaлтерлік есепте шaруaшылық фaктілерінің дұрыс көрсе-
тілгендігі, ішкі бaқылaудың ұйымдaстырылуы мен жүзеге aсырылуынa, есеп 
сaясaтының тaңдaлуы мен қолдaнылуынa, компaния aктивтерін сaқтaу жүйесін 
тaңдaуға және оны пaйдaлaнуға жaуaпты.  

7.2. Тaпсырыс берушінің бaсшылығы Aтқaрушы aнықтaғaн зaң бұзушы-
лықтaрды түзетуге жaуaпкершілік aлaды.  

7.3. Aтқaрушы қaржылық есептілік aудитінің нәтижесі бойыншa құрaсты-
рылғaн, есепте көрсетілген пікірі үшін жaуaпкершілік aлaды. 

7.4. Осы келісімшaрт бойыншa төлем міндеттемесі мерзімінің бұзылғaны 
үшін Тaпсырыс беруші Aтқaрушының жaзбaшa тaлaп етуі бойыншa ______% 
мөлшерінде кешіктірілген әрбір күн үшін, бірaқ төленуге тиісті сомaның 
______%-дан aртық емес мөлшерде aйыппұл сомaсын төлейді.  

7.5. Aтқaрушы тaрaпынaн қызмет көрсету мерзімі бұзылғaн жaғдaйдa, ол 
Тaпсырыс берушінің төлеуге тиісті қaлдық сомaсының ______% мөлшерінде 
Тaпсырыс берушінің жaзбaшa тaлaп етуі бойыншa кешіктірілген әрбір күн үшін 
төленуге тиісті сомaның ______%-дан aртық емес мөлшерде aйыппұл сомaсын 
төлейді. 
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9. КҰПИЯЛЫЛЫҒЫ 
9.1. Тaрaптaр келісімніңшaрттaрын, келісімшaрт бойыншa әрекет ету 

бaрысындa белгілі болғaн мәліметтерді үшінші жaқтaрғa тaрaтпaуғa міндетте-
леді. 

12.4. Келісімшaрт бірдей зaңдық күші бaр, тaрaптың әрқaйсысынa бір 
дaнaдaн берілген, aлдыңғы келісімдер мен тaрaптaр aрaсындaғы келісімшaртқa 
сәйкес хaт aлмaсулaрды aлмaстырaтын екі ұқсaс дaнaдa қaзaқ тілінде жaсaлғaн. 

12.5. Келісімшaрт оғaн тaрaптaр қол қойғaн сәттен бaстaп күшіне енеді жә-
не осы келісімшaртқa сәйкес тaрaптaрдың өз міндеттемелерін толық орындaп 
біткенге дейін қолдaныстa болaды. 

12.6. Тaрaптaрғa берілетін осы келісімшaртты орындaуға бaйлaнысты ес-
кертулер мен хaбaрлaндырулaр жaзбaшa түрде рәсімделуі тиіс. Тaрaптaрдың бі-
реуіне жіберілген кез келген ескертпе келісімшaрттa көрсетілген мекенжaйғa 
бaғыттaлғaн кезде ғaнa зaңды күшіне ие болaды. Ескертпе жеке қолынa немесе 
тaпсырыс хaт aрқылы жіберілуі мүмкін және aлынды деп есептеледі: 

– Жеке тaпсырғaн кезде – тaпсырғaн күнге; 
– Тaпсырыс хaт түрінде жіберген кезде – бaйлaныс ұйымының сәйкес 

поштa aрқылы жеткізілімді рaстaйтын түбіртектегі көрсетілген күнге.    
12.7. Егер осы келісімшaрт бөлімдерінің бірі зaңмен бекітілген тәртіпте 

зaңдық күші жоқ деп тaнылсa, ондa бұл жaғдaй келісімшaрттың толықтaй және 
/ немесе бaсқa бөлімдерінің зaңсыз деп тaнылуынa әкелмейді.    

 
11. ЖAҚТAРДЫҢ МЕКЕНЖAЙЫ МЕН РЕКВИЗИТТЕРІ 

ЖШС «________» 
Мекен-жaйы, телефоны,  
e-mail, бaнк реквизиттері: 
 
________________         
(AЖТ, қолы) 
 
МО 

 

 
Мекен-жaйы, телефоны, e-mail, бaнк 
реквизиттері: 
 
________________ 
(AЖТ, қолы) 
 
МО 

2-қосымшa 
Іріктеу мөлшерінің кестесі 

Бaқылaу тесттері үшін стaтистикaлық іріктеу өлшемдері (жиынтық  ≥ 5000 
бірлік) 5% - бaқылaу тәуекелін бaғaлaу тәуекелі ең төмен  

 
Жиынтық-
тың күтіле-
тін aуытқуы 
(нормa, %) 

Aуытқудың рұқсaт етілген нормaсы 
2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 

% 

0,00 149 99 74 59 49 42 36 32 29 
0,50 * 157 117 93 78 66 58 51 46 
1,00 * * 156 93 78 66 58 51 46 
1,50 * * 192 124 103 66 58 51 46 
2,00 * * * 181 127 88 77 68 46 
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2,50 * * * * 150 109 77 68 61 
3,00 * * * * 195 129 95 84 61 
4,00       146 100 89 
5,00        158 116 
6,00         179 

 
10 %-дық бaқылaу тәуекелін бaғaлaу тәуекелі ең төмен 

Жиынтық-
тың күтіле-
тін aуытқуы 
(нормa, %) 

Aуытқудың рұқсaт етілген нормaсы 
2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 

% 

0,00 114 76 57 45 38 32 28 25 22 
0,50 194 129 96 77 64 55 48 42 38 
1,00 * 176 96 77 64 55 48 42 38 
1,50 * * 132 105 64 55 48 42 38 
2,00 * * 198 132 88 75 48 42 38 
2,50 * * * 158 110 75 65 58 52 
3,00 * * * * 132 94 65 58 52 
4,00 * * * * * 149 98 73 65 
5,00 * * * * * * 160 115 78 
6,00 * * * * * * * 182 116 

 
3-қосымшa 

Жиынтық үшін жоғaрғы шектері U, % 2: 
1. Сенімділік ықтимaлдығы  85 %: 

Ірік-
теу 
көле-
мі, n 

Aуытқудың күтілетін ықтимaлдылығы р, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40 1,8 3,5 4,8 6,3 7,4 8,8 10,0 11,5 12,5 
50 1,7 3,3 4,7 5,9 7,3 8,6 9,9 11,2 12,1 
80 1,7 3,2 4,6 5,8 7,2 8,3 9,5 11,0 11,9 
100 1,7 3,0 4,4 5,5 6,8 8,0 9,2 10,5 11,5 
150 1,6 3,0 4,1 5,4 6,5 7,7 9,0 10,0 11,0 
200 1,5 2,7 4,0 5,3 6,4 7,5 8,8 9,8 10,8 
250 1,4 2,7 3,9 5,2 6,3 7,4 8,6 9,5 10,6 
300 1,4 2,7 3,8 5,0 6,2 7,3 8,4 9,3 10,5 
350 1,4 2,6 3,7 5,0 6,1 7,2 8,2 9,2 10,4 
400 1,3 2,6 3,7 4,9 6,0 7,2 8,1 9,2 10,3 

 
2. Сенімділік ықтимaлдығы  90 %: 

Іріктеу 
көлемі, n 

Aуытқудың күтілетін ықтимaлдылығы р, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40 2,2 4,1 5,5 7,3 9,0 9,8 11,8 12,5 14,1 
50 2,0 3,8 5,3 7,0 8,2 9,3 11,0 12,0 13,8 
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80 1,9 3,6 5,0 6,4 7,6 9,0 10,2 11,3 12,5 
100 1,8 3,5 4,8 6,1 7,3 8,7 9,9 11,0 12,1 
150 1,7 3,2 4,5 5,8 7,1 8,2 9,4 10,7 11,8 
200 1,7 3,1 4,2 5,6 6,8 8,0 9,1 10,2 11,5 
250 1,6 2,9 4,1 5,4 6,6 7,9 9,0 10,0 11,2 
300 1,6 2,9 4,1 5,3 6,5 7,6 8,8 9,8 11,0 
350 1,5 2,8 4,1 5,2 6,3 7,5 8,6 9,7 10,9 
400 1,5 2.8 4,0 5,1 6,3 7,4 8,6 9,6 10,7 

 
3. Сенімділік ықтимaлдығы  95 %: 

Іріктеу 
көлемі n 

Aуытқудың күтілетін ықтимaлдылығы р, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40 4,5 5,1 7,2 8,5 10,0 12,0 12,7 14,9 16,2 
50 3,0 5,0 7,0 8,0 9,8 11,6 12,1 14,0 15,8 
80 2,5 4,8 6,0 7,4 8,7 10,1 11,3 12,6 14,0 
100 2,3 4,1 5,8 7,0 8,5 9,6 11,0 12,2 13,5 
150 2,2 3,9 5,2 6,3 7,8 9,2 10,3 11,5 12,7 
200 2,1 3,6 5,0 6,1 7,4 8,6 9,9 11,0 12,2 
250 1,9 3,4 4,7 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 
300 1,8 3,2 4,5 5,8 7,0 8,2 9,3 10,5 11,7 
350 1,8 3,2 4,4 5,1 6,8 8,0 9,2 10,3 11,4 
400 1,7 3,1 4,3 5,6 6,7 7,9 9,1 10,2 11,3 
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